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 ةرئادلا ةطقن "7

 . ّنإ ربخ هعوقوا يناذلا لواب ةنلعتم لّوالا تيبلا ةيفاق ناف
 بويعلا نم اهاوس ام نال ركذلا نييضتاإو هاطبالا درفا اغإو

 اهريغ قبب لف ٠ . بني وق “زعل م) ناف هوق تحن لخد لق

 م

 "0 ةيع درب افصات .قاعت هيلا ريثفلا لاق

 اذه تامهم نم ةقيلعت تدرا ام اذه ٌئانبللا يجزايلا

 ظ ترصتقأ دقو . > دورا ةركذتو ىدتبملل ةرصبت ّنفلا
 03 دت راجل ا

 داب غول شا وخلا ظ

 ظ هلل دمحإو للزلا نم هب اع زواو ا ظ

 لا ظ
 ا

 ا

 ا 44ةنس بأ رهش يف هضييببت نم غارفلا ناكو



 8 ةرئادلا ةطفن

  .ليخدلإو فدرلا وهو كلذكس يل ام ىلإو . ةيلاملا يناوفلا عيج
 ١ ضعب نوكبن هايلإ او وزولا هيف بفاعتل نأ زوي 1 وألا ناف

 | هناف فنالا فالخب 05 اك ءايلاب اهضعبو ولولا اق يقاوفلا

 ناينالا مزاي اغأو هنيعل ةرارجت مزليال يفانثإو . اهريغ اهبعم ز وجبال

 / لخاناف٠ را يرحل

 ظ كليصنت كلذ يفو ابيعم هرعش ناك ركذ ام هيشب رعاشلا

 ظ ةفورعملا هتزوجرا ف ةافوتسا دقو . ةلاسرلا هذه ةليدحتال 0

 ظ ةعماجلاب
 | قافناب كلذدبن اموال ل اعز اركت ةيفاقلا بويع نم ُةلوقو ظ

 / .عيدبلا نم اسانج لب ابيع نكي لل ىنحلا فلنخا ول ةنال ضيا ىنعلا :

 نمو ليلخل قالطا ىلع ايرج اًيعم راركتلا .نروكب محلا قلطإو ظ
 0 ا : اهادحا نوكب تيونرركملا نينيفاقلا إو دلع )ل مغاف هيلي

 ظ 00000 زم لع لدي كلذ نال. ىرخالا

 - هالوبأب ب شيال تاي ةجبس اهني بيف 5 اذا ةنأ مهضعب رانخا دقوا

 | وطقم ريركلا ىلا اهدعب اهب اهتلعت وو نورد رو ,عيطو

 ظ ص00 زاجل 2 و
١ 20 
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 ةرئادلا ةطقن آ1

 ةيفانلا هازجا كح يف

 ا ام لك ىلع للا مادبا

 ع يف مزل تسيب لوا ق ةنم عقو ام لكف. ةيفاقلا |

 / كرتشي نا زوجي فدرلا ناريغ. تاييالا نم هيب

 ا  فلالا نود/ابلإو لادم

 : ظ

 ' ةيفاتلايف مو ت ظ

 10 0 . اهانعمو ||

 را 9-1 ل ير لا
 رصتخا اذه يف هل عضوم ال م الك

 ويم يامل م فني هرخآ ىلا هيلي ام ل يفرغ ظ
 ظ . اهرَس 0 تاكرللاو سيسأنلاو جورفلإو لصولاو ّيورلا وهو

 ظ خم هنيعل ةراركت مزل ةيفاق لّوأ يف كلذ نم عقو ام لك ناف

 امل ل سس ببسي بيبي بيس سس سلا سس ادمهل ا دل صج حك 2 ل 1



 11 ةرئادلا ةطنن

 طفلا درج وه انا ٌنغلا 20 : 02

 هلوق يف ةمضلاك ارح ةعبشملا يورلا ةكر رح |ورينعأ

 ”ءايخأ اهيا تسيل "حسيقس

 هياع سقو .وأولا ةبانب مدنع اهناف

 ةلوقو.اهيلع ظفاحي و اهب دتعب هازجا يا ةربتعم هازجا ةلوق
 اقوبسم آلا انه نوتكيال ةنال ذا فرح هب ديري نيا فرح
 نييضورعلا جرا طيصا ىلع ايرج كلذب ةديفي لو .ةسئاجت ةكرجب 1

 يف ةلوقو , ل ملا فرح ىلع تدرللا فرح نونلطب مهئاف

 0 تناكرلا م نأ نينا نع ل

 595 ذافتل أو . لزنم مال ردك, ٌيورلا ةكرح وهو ىرجملا

 | م ةكرحاوهإو |. 5 . هلاج رءاه ةرسكك لصولا ءاه ةكرح

 لاتينا
 تري أم هكر وهو - عابشلاو ٠ لولا لاد ةفتكس يسألا
 ا هيجوقلأو ٠ أضيا لوادجيا وأو ةركك ٌيورلإو سيبأنلا
 اعرد هل اي ِهلوق يف دج يم ةقنبك كاسلا ّيورلا لبق ام ةكرح

 ديجول اعينم
 لغغباي هلوق ىف تمار اكريا تيار اك ىورلا ةلكيرم كلو

 لوادجتإو ورسلا تاذ ظ

 دس اوم رج ب ل رص رجس وا يس ا ١ روصو روج هج رج رم رجا ب مو مو رمووتخا رجم ١ رس رووا رص اجموساب ناو احلا 1١ ناس اعباح ا 1 سا صل يس بسس اج م اس

 اك ا للا مي بلا ا يا ا



 ةرئادلا ةطقن [1

 لامالو اهيده كدنع َليخال

 دحإو فرح ّيورلا نيبو اهنيب فل وهو.سيسانلاو
 هلوقك

 لوادجنأو ورسلا ت اذ لخناي

 ليخدلاو
3 

 71 ظ

 اكيورلا ةلك

 'سيسأللا تريب لصافلا فرحا 2

 .فدرلا لبق ام ةكرحوشو .

 ظ هلوقك ّيورلا لبق نيل فرح وهو . فدرأأو

 ظ
| 
١ 

 يف تاكرخلاامإو . لوادجما بس

 ءاهةكرحوهو. ذافنلإو. يورلا 0 ا

 دمام لصيلا
 .عابشالاو سيسأبلا لبق ام ةكرحوهو . سرلاو

 لبق ام ةكرحو هو. هبجودلإو . ليخدلا ةكر
 ظ ٍنكأ اسلا يورلا |

 ظ نم نوكت َن عا لل ا

  هلوقف اك اسيسأت دعت الف الاو.تيار

 مدالو م ولا لوجب يلامو



 ١1" ةرئادلا ةطنن

 يروس نم ءارلاك اكرم فرحا اذه ناك ناف . لعتس اك ةيصقلا
 انكاس 5 ”ةنلطم ةيفانلاف هؤخا ىلإ مالظلا يف مس هلوق يف

 ةديقج ىلا ١- ىلا ارد هلاي هلوق ىف دمج نم لانلاك

 لصف
 ةيفانلا ءازجا يف

 فورحلا نم ة را ءازجا لع ةيفافلا لهشت

 فرلا وهو . يورلا يف فورحا اما. تاكرح او

 هلوق يف ماللاكةديصقلا هيلع ىتبت يذلا

 ٍلزقمو بسيبح ىركذ نم كبن افف
 فرح نم هب الصنم ٌيوزلا يلي اموهو. لصولاو
 هاوقلك نيا

 اباتعلإو ل ذاع ملا لأ
 ,ونكو ريمض ءاه وا

 هلوتك رس اه يلا كرو جورخلاو
 اماتف اهلحمد ايدلا تع ظ



 يالا ةقلطملا اه لبق اهينوَر كرت نإةيفاقلاو |

 ةرئادلا ةطفن ع

 ظ هلوقك نيئكآس

 ير-نع ردبلا كاخا 7 3

 نيب ةكرشم فرج كب انوه حرس واكدأ ١سماختإو

 هلوقك نينكأس

 :ديقملا
 000 سم لا ناعا وخلا فيلا رشا نم كليك

 ٍ | لبق يذلا كل 0 5 لوا ىلا تبلل قرر ارا

 | امؤلو يح ْي ةنالغنلب ام تدبلا ا دارلإو , ىكاسلا ملاذ

 ظ هلوق نم مملا ةمض وحن هيف ل اةخدف . 0

 ظ مالسلا هللا ةهحرو د كيلع قرع تاذبزرم ةلخغ اي الأ

 تيبلا اذه هي ةيفانلا نوكتف اذه ىلعو ّر ا 2١و بست اهاف

 ظ هيف ناك ام لمشي نيكآس نيب كرخ# ةلوقو . مالسلا مال ىلا اهتم

 ظ ولك ايعابشا اًقرح وا . يبق ءايك اًيرص اًقرحر يخالا نكاسلا
 ارعل نان تان لك يرجانع طور 1 || ميم ةيخ نم ةداورملا

 ىلا اهيور كرت نا ةلوقو ٠ 0 ل

 عا ىلا نزلا اليا ورلأو. ةيفاقلل رخل ”ريسنك هر



 5 ةرئادلا ةطنن

 ةمتاخ

 اهءاكحإو يفاونلا يف
 ل

 |هعإونإو ةيفاقلا ةقيقح يف

 عم هيلي نكس لوا ىلا ثيبلا رخآ نم ةيفافلا
 اهوا .رعاونا ةسهخ يثو . نكاسلا لبق يذلا كرختلا

 هلوقك امنبب لصاف ال نانكاس نافرح و هو.فدارتملا |
 ليلا لاو نم بخ ليخنا ظ

 واوتكن يكأس نيب كرف ب افرحوهو رتاونملا ينانلاو
 يبق يف موسلا هيرب ها

 نيكايوروب ناكرقم نافرح هد 0

0 
 0 اعينم اعد هل اي ظ

 اع ةثالث وهو .بكارتملا علل ظ

ْ 
ْ 

 ظ
 ظ

 ظ
 ظ



 ةرئادلا ةطفن را

 هلونك لماكلا يف راضالاو

 ارفاك كبرب ىمما يذلا ىسما

 | وتكريس يفو
 اهرجزي يداحلا تاب دق

 لوتكج رمل يف ثفكلإو
 ىوحألا اشّرلا تبلط

 واوةكزجرلا يف يطلاو

 انموم كطضنب انعم انريغ نم

 اتفَرول ّيداحملا رضام

 لطِبلا يردرملا َلطَبْلا روصعتفي ليحل باعحأ دّربألا يفب ّنِإ
 5 هلوقكع عيرسلا يو

 هلوتك# حرسمملا يفو
 ةتريشع ١ ىأر اريمس ّنا

 لولق فيرط لاما ركيو

 رع

 | اوفنا دفوةنود |وبدح دق

 دهشي اك لوبألاو نسما يف اتوافت تافاحزلا كه نيب نا ريغ
 عيمج يف ةران عفن ثو.ملسلا قوذلا كلذب

 نود اهضعب يف ةرانو . تيأر اك ءازجلالا
 ليتسم عئاس كلذ لكو . ضعب

 ا هع 0017

 هللإو هوركم هريعو



 رف ةرئارلا ةطنن

 إ 1 ١

 ظ 5 ا ١

 ا لا لبق ل 0

 ظ

 هلوفك حرسنلا يفو
 اهدوزَأَو ةرظن نم لقا الف يلع اهب ًاليلف انف

 ظ نر الظن رحبالا هذه ءازجا فو يأ مرخآ ىلازجرلا يف ةلوقو ظ

 / زجزلا يف كلّذو . اننا برافملا ف لاق اكاهدحاب ديينثريغ

 هاوتك
 اجرخلا ةنم مورا قزأمل جدلا تحت اهنرهس ليلو

 ل هلونك لمرلا يفو
 دعي ل "موي ريدا دنلو لل بكر حّرسأ دفلف

 1 هلوفك عيرسلا يفو
 يفتش امو ةقيطت امو ينبني ام“رومالا نه ْدِرَأ

 هلوقك فيذخملا فو

 ليك بيتكللع بيظتك - نبل“ ثاذ ةماقب يت

 . وفك قمل فو
 يلاللاك يتمذأو - ءانض“ يف هدَخو

 أ يف ٌبصعلا كلذ نمو يا ورخآ:ىلا رفإولا يف: بصعلاو ةلوقو.||
 هلونك كلاذو .رفاولا ||

 عيطتست ام ىلا هزواجو «ءدف ايش 'مطْعست مل اذا
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 ةزئادلا ةطنن را

 9 . ةتالعاف ءاض خ حرسنملا هي ُتاالوعفم 'يِط كلذكو

 هاوق يف
 هرخآ ىلا يدلب يف ٌقايناي يحرسن ال

 | ولوق ُ كلذو . ليعافم ر اص ىتح 2 نليعافم ففكو

 505576 2س فدر نكون

 | ٍهاوق يف كلذو . ثالءاف راص ىتح بتنا م كو

 ١ الا الدوال ب ودعا

 هلوق يف كلذو ٠ ْنأعف راص ىنخ كرادجلا يف ناءاف نبخو

 هرخآ ىلا ثرفت اذافأ كرك ثقبس
 يف زئاجلا رييغتلا نم لوبفملا نرايا ورخأ ىلا زئاجلا اما ةلوقو

 هلوةمك ليوطلا يف ناوعف ضبق بورضلإو ضراءالا ريغ
 ش امن كلاما ضي دس أ

 ىلَوف داعو مله لافف انباع لاجو لاصف راغأ
 هلوقك ديدملا يف نتالغاف نبخو

 ضايرلا يف يترت تاَيبظ 2 ضارملا نوفجلاب يد
 لونك طيسبلا يف نلءافو

 ْثعَقَو امو يراحجلا ُسَرَفْلا وهنا ىتح

 1 اهلا دامس تعوم



 رم ةرئادلا ةطفن

 فيفا علو كسلا رجتلا يلق رالي
 لماكلا يف راضالأو . رفإولا يف بصعلا . ثنو

 رجرلا يف يصلاو جرم يف ثفكلاو . ببخيإو
 ّوسح ةعوقو ]ع اهلك هنا ريغ. حرستا او عر

 ملعأ “طيبي . اتسم كلذ ريغو ة

 نا يا ورخآ ىلا ليوطلا ضورع يف ضبفلا_ن اف ءاوق :
 نا ىلع لدي ناءانم هب تراص يذلا ضورعلا نه ضيف
 نكاسلا سماخلا فذح وه ضبنلا نال . نليعافم اهلصا |
 | يذلا نبخلا كلذكو . هايلا وهو نليعافم نم سماخملا اذهو ظ

 نزال . نلعاف ةلصا نا ىلع لدي نلعف كرادنملا برض هبر

 ىه ناءاف نر يناثلا انهو .. نكاسلا ينايلا ف ذحوه نيخلا
 تايبالا يف بورضلارخآ وه برغلا انه ن "0

 ام سايق لاحاو اهب ل ضيراعالا لّوا ليوطلا ضورعو ظ

 نم درو ىلورخأ ىلا ضيبفلا ةنم درو دق ةلوقو . امهلع اهبنيب | ظ

 نلوعف تي ضبفلا بورضلإو ضيراعالا ريغ قتحاللا رييغتلا ظ
 . تللع 5 ٌلوعف راص ىتح فوذهلا ليوطلا برض لبق عقاولا
 وق يف كاذو

 0-ما ممم



 ةرثادلا ةطنن 1

 يما[ لصنلا
 هازجالا ند قحاللا رييغتلا يف

 دقف بورضلإو ضيراغالا قحاللارييغنلا اما
 0 اهتحل ينل ءازجالا لوصا عت هيو. مما

 اهلصا نا ىلع ]دي ليوطلا ضورع يف ضبقلا
 لآ الع زبي كنايدلل بلك قامو ,(ةيعادم
 ىلع 0 مم نمو : 0 ام سقو . نلعاف ةلصا

 .رييختلا امإو . ةلاسرلا لوا يف اهل ةضورفملا ءازجالا

 ظ نلفت لمبتلا هين درو دند ءازجالا رئاسن قسماللا |
 2 يف يلصلاو . فوذغأ ليوطلا برض

 ا كرام يف نيخنإو. بضتنلاو عراضا 00
 2 مر كلذ لقي بيقاب ع ذكيحو هو |

 ينامخيف ضبفلا ةنم لوبنملاف رئاكلا امأو.لاعتملالا

  ديدملا 'يعابس يف نيخلإو . براقنملا يفو ليوطلا
 .طيسبلا كيس لوالا يابسلاو . طبسبلا ”ينايخو



 0 ةرئادلا ةطفن

 ضورع هي اك ةيوطا يف لصاحلاو . ديدملاءازجا يفك ددعلا
 دعب لصاحاوهو نلعَت ثراصف نبأ نلعاف اهلصا ناف طيسبلا
 كرادجلا وشح اهي لخدفاضياوشحلا ليثن هازجالإو . نبنملا
 دري ام ًالباقم يا هرخآآ ىلا اهيلع درعا الاغا غو

 رخآلا بو رضلاو ضي راعالا يف رييغنلا نم

 اذه ىفتتم ىلع ايرج اه ةلثما اهدروا يتلا تايبالا نم لثب |
 . للملإو تاءاحزلا ثحب يس ِهيلء مالكلا منن يذلا رييغنلا . ظ
 بورضأ]إو ضيزاعالا ليعنت ىلا ا يدنهي هكا ذبو ظ

 ضوبنم ليوطلا نم يناثلا برضلا نا لاق اذ

 فذح وه ضبقلا نا ىلع قباسلا صنلا ناف فوذمم كلاثلاو
 يضنتي فيذخلا ببدلا طاقسا فذحلإو نكاسلا سماخنا
 . يعافم روصي فوذحلاو ناءافم ريصي ضوبفملا نليعافم نا ١
 | ىف سلا و ةزجلا نا ىلع كلذ دعب صنلاو

 اال نأ يضنقي ةظفن ةرصب ام ةنزإوي ام ىلا لّقنمف ًالاو هبلع

 نا فيعني مث نمو ناوعف ىلا لفني يعافم نإو وظل ىلع ىنبي . ا

 . "وولف كلافإر نلغانم لب وطلا نم يناقلا كرفلا نكي
 كلذ لك ىلع سقو



 ةرئادلا ةطنن رن
١ 

 ليهشتلاو رادنخالل كلذ لك. اضبا اهليعفت ىلا
 ةعانصلا هذه ُْق ىدتيملا ّع ظ

 عم ركذلاب اه وصخ نانوبخم "برضو ضورع هل ةلوق ظ
 | الإ ةذبنلا هذه يف ّصيي مل ةنال "ةنوبخ اباك ةءازجا 00

 بورضلإو.ضيراعالا ىتحاللا ٠ ىهاحملا في ام ضرعتي لو
 اهيلع ٌةركذي يتلا هتروصب هافنكا ٠ عفاولا ىلع اسايف ةلصا لعب اهب و

 بورضلإو ضي رادالا يف نم ظ

 د لآ رخال هذه ةروص نوب ترصتلا ىلإ لوقو ظ 1
 | ىلع ا ةعوضوملا ليعافملا ر ابنعاب اهروص نر. رصتقا هنا

 نسما سونألا لاعتنالاو ابازجا نم ال ةلصاحلا ةروصلا
 ناءاف نتالءاف وئازجا يف لصالا ناف ديدملا يف اك. اهف ظ
 نت العاف راصف مزج رطش لكرخا نم ]وفذ> مث. تار عبرا

 | نم تيلاقل ترخكل 2 5, - النمو تكيالعاف طاف ١
 ناوعف نالوغف نليعافم نلوعف هئازجا ىف لصالا ناف ٠ ِهيلعو

 هلو
 انور نيرغام )ويست الو مكرودص ادع ناهنلا ينب اومقأ

 لوعف اهظنل رادف برغلا لبق عقاولا نلوعف ضبق إونستساف
 يف نستسملا ىلعو لوالا ءازجا نم لصاحملا ىلع ىرج . نلوعف
 يف لصاحلا لشي ءازجالا نم لصاحملا نا ملعإو .. يناذلا لاعتسا



 ظ ”ينلت ةبرضو ْثرذن ةضورع ناذ

  رجبالا هذه ةروص نم ترصتقا دق يا ملعأو

 يف سونألاو اهئازجا نم لصا اوه ام ىلع اهعورفو
 5 وتلا ةليثمم تاينالا هذه أ تعضوو ناو

 نيكت نا اه و تمزنلا دقو . تب اراك ىتش ةرّوصملا
 | ءيش رجيغل ىلا اهعيطنن يف ءاطضيال ةلقتسم اموازجا

 ضيراعلا نيون اهنحت تمسرو اطخو اًظنل اهم

 | نم اهيلع 9 31 ًالياقم اهب ريتعتل ل ىلا بورضلاو

 | بيسح ىلع رج تاينالا نول رخألا يف ريل
 , ىدنهيف . اهللعو اهتافاحز ىلع ّصنلا نم اهمّدقن ام

 7 عظ < ده

 ظ ترف اذاف يرد كتسفمس

 ظ 0 2س 5 رع رس ع

 قلت "ايدها ىلجا مك
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. - 0 3 0 4 

 ناوعف.نلوعف..ناوعف . نلوعف
 4 : م ١ رفات خخ ير 5 ا

 ظ تدرا ناف.اهلب لوالا اهبرضو امج ةضورع ناف
 1, لفف كلاثلا وا . ءاملا نوكسب هب لقف ينافلا

 | برضلا تدرا ناف 3 2 ىلا يناثلا تدرا ناف ةلوق

 | يداوف ىساف . اهايح انبرق نم ىلع يالس لقف روصخملا

 ظ ةنمالاو تاّرم عبمس ناوعف ةئزو رعي ءاطا نوكس 'هالب يناعي

 ف ىساف لفف فوذحلا برغلا تدرا نإو . ماللا نووكسبإ لوعف

 ظ ضيا د تارم عبس نآوعف اوعف ةنزو وكيف .رصفلاب الب يناعي يداوف

 ظ ضورعلا نا ملعاو ٠ ا ا دل )هن ةنمانلاو

 ٌْ | ضبقلا اهيف زوجيو لصالا يثو تيأر كة ص يأت رجلا اذه نم

 .اراض ياو هاسأ يلا نامزلا َبونذ يمل الف هلوق يف اك

 و لطع و وس ىلا يوايو رخآلا لوق يف اك فذحلاو
 كربلا برضلا مم كلم يدك يلاعسلا لثم عيضارم

 هننعب 7”يش ةنم مر ؛ الف ةدحاولا ةديصنلا يف رئاج . كلذ لكو

 1 ال اهرك ذي /رخأ بو رضو ىرخا ضورعربلا اذهل يف دقو
 امركذب مالكلا ليطن الف . قسونأ» ريغ

 ظ
 ظ ةاينو ٠ . نانوبخم برضو ضورع 0 كرادنأاو



 ةرئادلا ةظنن

 دة ناي برضو ضورع ثم

 ٍتَباَصَأ 21 يدب 0

 انج 23231 ' 411 م

 ةليعفت

 عباللا ا
 نييساملا نيري يف

 ص مل 2
 ةيوح ضوررع هل نيرجبلا نيذه نم براهما

 ثلانلاو روضتم يفانلاو مي اهو أ رسيرما هج

 ا ا
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 | نلفتسا ناعتفم تالعاف نلعفتسم ةنزو نوكيف . اهارسم
 ظ لونك ةللاس ىرخا ضورُع لو . نلوعفم تالعاذ

 8 علا مرصم يف يثدب , روبل ًالمعتس ل ازال ديز نبأ "نإ

 / كلذكو . لاعتدالا يف ولا مالو ةسونأ» ريغ اهنل اهركذي لو
 ظ اذلا ينب اربص لونك ةكووملا ةضورع

 / ةيناذلاو ةك ىلوالا 0 رع هل فيذخلاو

 .١ ةقيو.اهاذم ببرض ةدحإو لكلو. ةهتح ةكوزج
 سخي < ه< 5 ع 7 5

 0 6 د قو 2. هد 1

 لفت

 . اهاوه نم اهبرضو يب ديت نم نوفا عك ناف
 ظ ينعولاَو اهبرضو مي ةينانلاو

 ةءورجلا هضورع يف لاقي يبا ورخآ' ىلا اهنيفخت ةيناثلاو ةلوق
 | ةنزو نوكيف يتعول لإو يداوف نع ٠ . اهنيفختوجرا تسا اهبرضو

 ل نافوذم برضو ضورعفلو . اهثمو نل .عفتسم نتالءاف

2 
0 

 عشك
/ 2 

6 
0 
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 اع ةيس تعرملا دق لقف اهبرشو ةنوتكأا وبلا ضورعلا
 ناعفتسم ةنزو نوكيف . لاذلا 3 الد يشدخا ال أه دعب ناك يننل ٠ ظ

 فضورلا تدرا نإو . اهلثو . نيعلار ركب بَ نسا
 نوكبن كيفونال اهذع يف لهيك دف لفف اهميرضو ةروطشملا |

 ردصوهو . نونلا نوكس نالوعفم نلعفتسم نلمنتسم ةنزو

 أعم رجعو ظ

 لوالا نابرضو ةيوطم ل ضو رع 0 يا

500 1 5 111 

 ناف. ا لوالا ايردوجللا يف ةضورع ناف
 اننا يالا تدزا

 برضلا تدرا ن نا يأ 1 ىلا يف ذانلا تدرا ناف ةلوق

 | ظاكع يفانمادنا . يدلب يف قاهناب يحرمت ال لفف عوطفملا ظاكع يف انمادنا . يدلب يف ”قاين اي يحرسن ال لفف عوطخلا

 ظ
5 
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 ظ

 ْ ١



 ْ 5-5 هر هل 22 م ّ_-

 يب ايإ | دع يي تعور | لق

- - - 000 | 

 ظ قول ذ - يننخأ ال اهر ١ نم

 ظ ةليعفت
 1 2: 8 2 هس سور

 ظ - 0072 ا 0: ع 1

١ 

 ظ و لوالا اهب رضو ين آل ىلوالا ةضورع ناف
 7 لقف ثلانلا وا. الذاع لقف يناثلا تدرا ناف

 ظ اهيف لقف اهبرضو ةيناثلا تدرا نإو . لاذلا نوكسب

 لقف اهبرضو ةقلانلاوا . لاذلا آل لد هيفو ىفنل

 ' برغلا تدرا نراف يا رخآ ىلا ينانلا تدرا ناف ةلوق
 ظ اهدعب ىرم ٠ يننال اطذع يف تعرسا دق لفف فوشكملا ّيوطملا

 ظ . نلعاف نلعنتدم نادننُم ةنوو ف روكألا . الذاع يشدخا ال

 د هارب اهدعب نم لاف لصالا اهبرض تدرا نو ٠ اهلثمو

 نامفتسم:راعفتسم تببلا نزو نوكيف . لاذلا نوكسي الذع
 تدرأ نإو ..ثيعلا نوكس لع نلعفتسم نلعفتسم . نلءاف
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 ظ 5 املقف تلاثلا وا ةانيثأا ام لتفيلانلا تد دز ن :.أف

 ظ | برضلا تدرا ناف يا ورخآ ىلا يناثلا تدرا ناف ةلوق

 ظ 3 ىبي دنع . ترج ذا ينالمار تفال فيك لنف روصفملا

 3 نلعاف فكتالءاف ن:العاف ُةنزو نوكيف . كانه نم انيقل

 فوذحلا برضلا تدرا نرإو . نالعاف نتالءاف نتالءاف

 . نتالءاف تيبلا نزو ىوكيف . انه نم انونا ام ىحي دنع لتف
 ظ ١ 2 سورجلا ضورتلا ترا نو اهلئمو .: ناعاف نتللعاف
 ظ | ام ىخي دنع ٠ يتالمار تقال ف5 لقف اط لثاملا اهبرضو

 . برضلا تدرا ناف . تارم عبرا نتالءاف ةنزو نروكيف .انبنل
 م دنع لتف فوذجلاوا . 'هانينلام ىبحي دنع العدس

 . ةعبارلاو تاّرم ثالث نت اللعأف لوالا ت بل نزو نوكيف. يفلام

 ظ ةعبارلإو 21 تارم ثالث ن 7 الءاف ينابلاو 0 نانالءاف

 0 نلعاف

 برأ ةثالث ال و دك لسا 0

 .ةفوقوم ةروظشم ةنلاثلاو . ةفوشكم ةلوبخم ةيناثلاو

 ةتيبو . الفم برض ةدحإو 2



 1 ةرءادلا ةطقن

 1 . نيترم :نطفتستم .ةنزو نيكيف

 لئاوا يس هيلع صن يذلا كوهنلا ًالاثم اهركذ افاو لاعتسالا
 ةلارلا

 طررعلا 9ك ةتسو ن اضورع هل لمرلأو

 يناثلأو قررا بِرَضَأ ةثالث اطو ةفوذح ىلوالا

 اذوةهحصأ ةكوز رجم ةيناثلاو. فوذحم ثلانلاو روضقم

 ثلاناأو بسم ينانلاو اهلثم لوالا . برضا ةثالث

 سرس سن 2 و2 7 ا

 6 انه 0 . انيتل م ى دنع

.. 1 

 نيلعاَ تالا 5 نتاع

 نم لوالا اهبرضو ترج ذِإ ىلوالا ةضورع تراف
 ثلانلاوا. كاته نم لقف يناثلا تدرا ناف . كانه

 | انيقل ام لوالا اممرضو يتآلمار ةيناثلاو. أنه نم لقف
 ب "١



 .ايراتنم لوالا اهبرضوانتإ دن لوا 4 ةضورعناف
 يحاص و هيما 8 قى رآثم 3 تدرأ َناف

 ظ 8 رض ا رز ز نإ ةثلانلاو . انرعش نم امبرضو

 1 ن2 اير الجر فايل انتل

 ؟لرليلا تاذزا ناف يل اورخا ىلإ, نافل درا ناغةلوق

 ظ نم لهمتتال . انئرز نا يحاص ايانل جرا لقد عوطخلا
 ظ ةسداسلاو تاّرم سمح نلعنتسم ةنزو نوكيف . 1 2

 | يحاص ايانلزجرا لنف اهبرضو ةكوزجل تدرا نإو

 ظ نأو ٠ رتاّرم عبرا ناعفتسم ةنزو نوكيف . انرعش 0
 . انترز نرا يحاص اي انا زجرا لقف اهبرضو ةروطشملا تدرا

 أعمزجعو ردص وهو رتاّرم ثالث ناعفتسم ةنزو نوكيف
 100 يالا لق اهي رشو (نكرولا ثدرا كلنا
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 ا ةرئادلا ةطفقن

 يع ٠ ريغ ناب رض هل

 ظ ةتيباو. ناجم“ 0 ضورعأ 0 ١

 ظ اناباطع . ل 57

 ةليعفت

 ْنآيعاَتم 200
 نعام . 26

 ناياطع هب رضو هكيداوب ؛ ةضورع ناف

 رعاشلا لوقك فوذحمرخأ برض لو

 لولا رهظلاب م يضلا ينال يرظ امو
 كلذل 7 . لذ تقو ١أمالو .نيونانزر# ]و

 ضورعلا. برضا ةسفخو ضيراءاعبرأ ةلزحرلاو
 .عوطقميئاشلإو ارلنم لزالا .نابرض الو ةهحك ىلوالا

 ةعبارلاو . ةروطشم ةشلانلاو . ةيح ”ةدوزجم ةيئاثلاو

 ةتيبو . أهلثم برض ةدحإو لكلو .ةكو .ةكوهنم
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 دمحم

 سس سس ِيييييِِييِييييهيييبإبإب- سس صلااسسب

 ةنلاثلا ضو رم او :ةينوكس اك لقف يناثلا تدرا |

 0 ناف.اذ نار طخ لوالا اهترضو ِي ذتاَرطَخ

 ةباوطخ ]قف كثلاثلا وا . كاذ نارطخ لقف قالا

 امكذ
 برشا تدرا نايا ورخآ ىلا ينانلا تدرا نافةلوق

 يندافإو . كك تفصو يذ تارطخ ركل تليك ل نف عوطنملا ٠
 تنازم خج نلعءافت» ُةنزو نوكيف . يل افصو اذ نارطخ ا

 اهرضو هانحلا ا تدرانإو ٠ نت ًالعق ةسداسلاو
 يندافاو . تفصو يذ تارطخ مَآ تلبك لقف ا لكما
 يندافإو لتقف ما أف. املا غ افصوااذ نارطخ

 نام لّوالا نزو توكيف ٠ اهنوكسب انصو اذ نارطخ

 ناعافتم ينافا نزوو ٠ ابهثمو نودلا رمكب نأ نلعف ن ناعم
 يف تيفاز يكب طم ناءافتم نلعاقتم ٠ ا 3

 'وزجبا ضورعلا تدرا نإو. برضلا يف اموكسو ضورعلا

 ا يذ تارطخ مل تلبك لف 0
 نأ . كلذ نايطج ىداثاز تق يذلا ترا

 لّوالا نزو نوكيف . اكاذ ,نارطخ يندافإو لقف 0 ٠
 ةعبارلاو تارم ثالث نا ءافت» قاتل د تارم عبرا نتا

"0 

 م - ما



 1/0 ةرئادلا ةطنن

 . هايلاب أ .هالاب "مواسم كرثكاك لثق بوصفلااءرش تدرا نافأ
 :رايعاتم نالمانم ةثزو نوكيف

 . رفحا ةيعيسو عرقي راعأ ثالث هل لماكلاو

 يللانلاو الفم لوالا ن نابرخاو 0 ””ىلوالا ضورعلا

 لوا ن راس او ءاّذح ةينانلا ضو اه عو 37

 اهو يي 2 رجلان 4 م ينانا|او الدم

 كلانلاو ليد يناثلاو ايلثم لوالا برضا ةثالث

 ةنبيو ٠ :لفرم

 وَ تَصَو 5 تبا مل تليك

 ايل انصَو ٠ د نارام ندا

 ةليطنب

 نعام . نلعاقتم . ناءافتم
 هرر

 نآءافتم ٠ 1 نص
 مس

 لوالا ير محل تفصو ىلوالا ةضورع ناف
 ١ ضورعلاو. يل انصو لقفينانلا تدرا ناف.ايل اًفَصَو
 / ناف. داصلا تغب اًنَسَو لوالا اهبرضو ْتدَصَو ةينانلا



 ةرئادلا ةطنن امم

 ثلانلا لصنلا

 ةيعابسلا رجالا ُْق

 ةفوطتم ىلوالا ٠ ناضو رع ةلرحبالا نه نمرفاولا

 .ناب رض اطو ةهي قل زج ةينانلأو 00

 0 بوصعم ياثأ اوابلثم لو

 مكي 586 تو 5

0 5 

 1 واسم . 0

 ةلَبعفَت
 01 يح 2 هك ريب سل

 ناوعف : نسل انج نتلعافم

 ه رو رغم 0 ى راس سر راس مس سو

 ناوعف . نتلعافم .نتلعافم

 تدرا ناف . انك اهبرضو و 0 1 ةيقو رع
 ةسوريملاب 06 ا اهبرض يف لقتف ةيناثلا

 دا كالا ايلا ”ميواسميفاثلا
 ضورعلا تدرا ن أف قاورغا ىلا ةيناثلا تدرا ن اف ةأوق

 .ابيهإوم ترفو دنل لفف اه لئاملا اهبرضو ةيتلا ةءوزجلا

 تاّرم عبرأ نتاع ا ةنزو نو يف .زمطاب كواسم ترثكا؟ ظ



 سا ةرئارلا ةطنن

 ا | خس لس خللا ا
 اذإف. 1 مكراذعأ ٠ مما انل ظسا

 اجوع. كب يو غدن مل ام

 ةليعتا

 6 ا اي تايلور »2 ةاعمإلا

0 0 7 0 . 02 

 را 1 1

 برضلا تدرا ناف يأ ورخل ىلا ينالا تدرا اف ةلوق
 ظ عدن ملال تقال . اذاف كراذعا ىتفاي انل طسبا لقف عوطقملا

 . ةنزو وكيف ٠ واولا نوكسو نيعلا مب اجوَع موقف
 . نامفتسم نعاف نافتسم ١ 1 لا لش

 .انه وزر كذي لو . ريخالا هزجلا يف نبا نوكسب نع
 3 تعديدأو 3 لاعتسا 2 امد مل تش ضي راعاذل نالرجيلا

 لح رصاخلا اذه ب اهركذل ضارعتي مف ةعوطتم ةنوبخم ةدحاو

 ظ اموخا ىلع
| 
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 ثلاقا يفو . ايلا ينانلا هبسو . تال الع لوالا
 يأط لقف ةغاأد د ناعم ءابلا قياح بلاط

 1 بلع اهبرض يف لقو
 ناف يا ورخا ىلا ةينالا ضورعلا تدرا ناف ةاوق

 ةِ تددم دق لتف رودنملا اهبرضو ةفوذحلا ضورعلا تدرا

 ناف . هانلا نوكسب ثابلاط ينتبا ينورت له. يلاط ىنم
 ىأ .٠ ابلاط ينتبا ينور: له لفف اهلثم فوذحملا امرض تدرا |

 . ةعيبر ةنل ىلع ءابلا نوكسب بلاط يفنب ينورت له لقفرتبالا
 ناءاف نتالعاف .نلعاف ناءاف نتالعاف لوالا نزو نوكيف
 كلاثلإو . النمو . ناءاف تراءاف نتالعاف يقاشلإو . نالءاف
 اعف ناءاف نتالعاف- : .٠ .نراءاق قاعاف نطاف نتالءاف

 اهب رو ةنوبخلا ةفوذلا ضورعلا تدرا نإو .نيعلا نوكسب

  .ايلط ينتبا ينورت له .يبلط ىنم يف تددم دق لفف اه لثاملا
 ينب و ٠ اهلثمو . نيملا ردكب ناعف نلءاف اف نتالءاف ةنزو روكي

 ضورعلا برض لدم رتبا وهو رخآ بيرخ ضورعلا هذه
 تاهباشملا ةرثك نم اًرارف هركذي ملف . ةفوذحلا

 . ناب رصو ةنوبخم ةدحاو ضورع ل ظيسبلاو

 ةتيبو. عوطقم يناذلإو اهلثم لوالا



 | ةرئادلا ةطنن

 يس تلعاك يئافم نع ربخالا نلوعف لقنب .٠ نلوعف لوعف
 اذه لاثما جرس كانه نمو . رييغتلا نطاوم ىلع م الكلا
 ظ ةينابلا ليعانلار ءاس يف اهيوحت ةواليصأت نع ىغتسيو

 ظ ضور ركأ قرا مدل وفر ءا شال هل ديدملاو ظ

 اهلو ة ةفوذحم ةينانلاو . الشم برض اطو يي ىلالا

 . فوذحم ينانلإو ٠ روع لون برضأ ةخالو

 ةنلانلاو . رك أهل لاقيو فذخا عم 2 راو

 ل ْ

 نيوز . ايلثم هيرض اطو 0 ةفوذحم

 ل 3 © انيبلاط, ىفه يف . هت وق

 ئايِاَط 0 +

 و ْناعاَت نتالعاق

 ظ نتالعاف . ْناعاَف . ننالِعاَ

 ناف ٠ ٍقالاط اهبرضو اديب اط ىلوالا ناك ا

 ظ اهبرض يف لقو .يناط لقف ةيناثلاضورعلا تدرأ



 ةرئادلا ةطقن م44

 ضوبقم يناذلإو مح اطوا برضا ةثالثو ةضوبقم

 ةتبب و : ةلبق يذلا عرحلا 00
200 

 يل ناس لؤب اب ول خلال

2 2 

 نلوعف

 يريذأعم ٠ تَلاظَو .اهانشمب و

 ةليعفت

 قلاع .ْناْوََ - 10

 22 52 1 سر 7.

 نايعافم . و  وعف .ن ”رايعاقم . ناوعف

 يريذأعم لوالا برضلإو .ًاهتيدق هيف ضورعلا ناف

 لقف ثلانلاوا . يرذاعم لقف يناثلا تدرا ناف
 يذاعم َلاَطَو

 . ةيعابسلاو ةرساخملا ءازجالا ىرم ةبكرملا يا ةجزتملا ةلوق

 ةلوقو . ةبرض ناكافيك ا مع جرالي يا ةلحإو ضورع ةلوقو
 ضوبفملا برضلا تدر ١يرا يأ ه1 ىلا ينانلا تدرأ ناف

 نليعافم ناوعف ةنزو نوكيف.يرذاعم تلاطو اهانغب انذعف لتف
 ةلبق أم ضبف عم فوذحلا برضلا تدرا نإو .ناءافم ناوعف ظ

 ناليعانم ناوعف ةنزو نوكيف يذاعم ّلاطو اهانغب انذعف لقف ظ



 ا ةرئاللا ةطقن

 ظ 210 تبث املا كلذ نم هيشب

 ظ فذجو ليوطلا نم يناثلا برضلا ضبقك للعلإو تافاحزلا
 ١ نليعافم نلوعف اه ةضورفملا ءازجالا ناف . ىرتس ا؟ ةنم ثلانلا

 هيف تفرصت برعلا كلو .. تيبلا نمرظش لك يف نيركم
 . انلطم اهب لالخالا معا تانك كلنا . هلا نعرييغتلاب
 | تيلاي :رج رابعا تدرا اذا يا هرخخآ ىلا كلذرابنعا ةلوقو
 خِ هازجالا كلت قفإوت هازجا ىلا ةعطنن هَل ةضو ورث هازجالا ىلع

 /ناف: رزوكس انوكسو ةكرج“ ةكرحو فرحي قرح ًالباقم اهتزو
 ظ الف اأو ع وهف اهتقياط

 رظنب الف ظنللا دّرجخب ةربعلا نال هرخآ ىلا دنءب الف ةلوقو
 | بست و:كيفرخ ذدشللا فرخلا بسحي كلانلو :"طما لا ||

 ظ لف نول ايندلا يف دجمالفإ هلوق يفاك اثورح ةعبشملا تاكرحا
 اذنعإو. 1 يامال هش و نينال بست لق مال ناف . هلام
 ايلا 97 0 . ايي رتخ نق ايي سي ذو كاذوخن ين نفاالاب

 هرئاظن كلذ ىلع سقو .ورع وحن يثاه ذنعيالو دوادوحن يف

 ىنانلا لصفلا
 ظ اهليعنتو ةجزتللارجبالا ةروص يق

 و دحإو ضورع ع ةلرجبالا هذه نم ليوطلا ظ



 ةرئادلا ةطنن املأ

 ظ ثلاا بابلا
ْ 

 ظ اهماكحإو رعشلار جا يف

 ] لونا لصفلا

 | ةضورنم ةءازجا اهنم و ذا امرا راعلل
حا مم للخيال ثوب اهيلع يرجي

 3 ةدكرحالو فر

 | كلذ رابنعإو . ةلعوأ ٍفاحز نم ةلاعتسا تبث أم

ياقجام 506-5 أ ىلأ |دليل نوكي #
 | فورحما يف

0 شل 7
 

 ' طخ تبث نإو اًظنل طتس أع يطل طخملا نوع

 االيحطقس ناو اظل تيئاه يو لماع

 7 ا

 مس ملل



 اما ةرئادلا ةظفن

 2 مدلول اضيا اهنوكسب لعاقم فظنلاباو ..!! ليعانم ىلا

 .نروكسب نطاننم زاضالاب ناعاتتم ريض و ....نوعف

 نش للا ناءانم صقولابو . ناعفشسم ىلا لف
 ىلا لغنيف ماللا نوكسب لوا عطنأأبو م ىلا لقت
 نالعافتم ليبذناابو . ناعف ىلا ضيف انتم 51 ةرتالعق

 : نبالعق نبخلاب نثالعاف ريصيو . نثالعانتم ليفنرتلابو

 تالعافرصتلابو . تالعق لكشلابو . ٌثالعاف تنكلابو
 ىلا لقيبف تتاعافاوا نتالاق يقلب امانا ل كلل
 نانالعاف غيبستاأبو و. نلعاف ىلا لغتي العاف فذحابو . ناوعفم

 طلابو . تالوعق ىلا لفنيف تلوم نيخملاب ثالوعنم ريصيو
 ىلا تلفف كالعم قيفلابو < تالعاف ىلا لفيف تالا
 الوعنم فشكلاب و . ءانلا نوكسب تالوعنم فقولابو . تآلعف
 ناعف ىلا لقنرف وهم لصلاب و . ناوعفم ىلا لفيف



 ةرئادلا ةطقن |

 1 ميسم -

 .٠ لصلاو فشكلاو فنولاو لبخلإو يطلإو نيخلا
 ْ ا كلذ دعب ةظغل مح اذا امن. لكو

ْ 
 ا

2 

 8-5 ىلا لقن الأو ١ ناوق ىلع ىف 5 ناءاف ا

 ظ لعق افوذحم ناوعف يف لاقبف هلك 0 1

 ظ م لهو ند 2 نلعاف يثو

 ظ 5. مناك ١

 ظ لوعفردقلابو . ماللا مغب لوعف ضبقلاب نالوعف ريصإ

 ١ ناءاف ريصيو . لعف ىلا لقتمف ْوعَف فذخلابو . اموكسا
 ظ نلعف ىلا لقتيف ماللا تروكسب لعاف عطقلاب و ْنآعف نيخلا:
 | فِكلابو .. .نرطافم ضبقلاب نليعانمريصي و . نيملا:نوكشب
 ظ 0 / : ايكركسم ليعافم رصقلابو . اللا مضإ ليعافم

 ظ لقنيف نلعفتم و يعم نلوعف ىلا لفنيف

 / فكلابو . نالعتنم ىلا 1 المتمم طلاب . نلءافم ىلا

 | .ننلق ىلا ليف | ال الا . مالا مضي عفت
 عطلابو ٠ ل لام ىلا لقب مللا مضب لم لكفلابو
 ننكءاثم ريصيو . نلوعنم ىلا لقنيف ماللا ثوكسب لفت
 00 لفلابو نايعافم ىلا لعب نعام بصعلا ظ

 7 ثيخ



 | / ةرعادلا ةلطنن

 ُ 55 20010 1 فذ> وهو.ثيعشنلإاو

 . قورذملا دنولا هتدافوتلا مصلاو . هنءرب ةفذح
 نحس وهو فغقو /او مي ل .فشكلاو

 ٍلاجتلا ةيططلارو | تو. ورخآ

 رييغتنا اذه نطإوم يف

 جدو لطلاب انغهلا ا تلال العلا

 ظ عبارلا لصنلا

 فكلاو ضبنلا نليعافمو . عطقلإو نيخلا نلعافو ْ

 فكلإوب يصلأو نيخا نلعفتسمو .فذخحإورصقلاو

 هيسنطللا .نتلعإتموتل حطقلإواارراكلفلا
 راضالا ن 58 فطقلاو صتنلاو لقعلاو

 ليذتلاو ذو عطنلاو لرزخمإو صفقولاو
 0 سسوس لعشلاو تفكلاو نبحلا جيجا 5



 ةرئادلا ةطقن اا

 عضاوملا هذه ريغ ظ

 "ا نا 1 هيك دق يطلا ن أ معو

 2 او ٠ لزتاب اينع رعيف رامضالا عمو .ليبحماب |

 بصلا عيوب لكلاب بعيب نيل عم عينج دق
 درغمل فاحرلا هل لاقي لوالإو .صقنلاب امنعروعيف
 جودزملا فاحزلا ينانلاو

 كلانلا لصفلا
 ملا يف ظ

 ىهو.ليفرتلا ةنمو. ةذايزلاب نوكي ام ةلعلا نم

 ىهو.لييبذتلاو 1 لع فيفخ ببس ةدايز
 . غيبستلاو .روكذملا دتولا ىلع نكآس فرح ةدايز ظ

 اماهتمو.فيفخ بمبس ىلع نكاس يفرح ةدايزوهو
 ببسلا طاقسا وهو . فذحلا ةنمو . صقنلاب نوكي

 :ةليقام نيكست عم ةطاقساوهو. فطنلاو. فيذخلا |
 .عطقلإو .هكرمت ناكسإو هيكاس طاقساوهو .رصقلاو



 دف ةرئادلا ةطنن

 ظ ميرا اعلا كاذك 2 مرراطمل املا
 هلوفك ٌثاجلإو فيفخلا برض يف هيكرختث دحا فذ> يناثلإو
 ءاحألا ثيم تيما افا تسيب حارتساف تام نم نسي

 هلوقو

 ٍراردم عمدب يبن كنيع لظن

 زوجي اهالكو . بورغفلإو ضيراعالا يف عفبال لوالا فناف

 بابسالا ينإوعب صنخي ةلوقو .٠ هيلع رارمسالا بجيالو' هعوقو
 ورخآ واوطسو واءزملا لوايف . ةليند وأ تناك ةفينخ يا اَتلطم
 اهريغ ىف وابو رغلإو ضي راغالا يف ”ةعقاو

 ظ يلا ٌلصفلا

 0 .انك اس عزا ىفاث فذح وهو نيخا ف لا 5

 | نيكستوهو راضإلاو . انرخم ةفذح وشو صقولأو
 ' . نكاسلا وعبر فذخوهو لاو . هنم كرخملا
 ا دهر لقملاو . كاس هماخ فان وفول للا

 ' ةنم كرخلا نيكسنوهو بصعلاو . اكرم ةفذح

 يف فاحز ال ار.نكاسلا أ هعباس فذح وهو لفكلاو

ْ 
0 
 ا ا

 ؤ
 | واياد دكا ماب هن

 ب لنآ



 تسع ةطنن |7

 رييغنلا نم هازجالا قبلي ام يف

 لوالا لصفلا
 ةماكحإو رييخللا انه .عإونا يف

 بابسال اب صن ام ءازجالا قحاللا رييغنلا ن

 بابسالا نيب كرتشيام ة ةنمو ٠ .فاحزلا هل لاقيو

 ا نا ويغ . ةّلعلا هل لاقيو داتوالاو

 .ردانلا 2 الا ال :ةمزال بورضلاو ضيراعالاب

 _ مزال ريغ ادلظم بابشالا يناوقب صني فاحزلاو ظ
 اهيلع فقتس عضاوم يف د ايآ | ظ

 ضونرعلاب دارخإو ٠ سايقلارهخولع ضورع عمج ضيراعالا
 يااهل ةمزال ةلوقو . ةثشئوم فو تبلا هنعمل للي ءاقي رشم

 زرقحإو يل اهعوقو مرل اهنم دحإو يف تعقو ىتم اهنا
 ناف . ثيعشنلاو را لثم كل ذك سين اعردانلا يف الا ِهلوفب

 هلونك تييلا ردص نم عوبجملا دتولا لوا فذح لوالا



 | اد ةرئادلا ةطقن

 فلأتي ليوطلا نال .هرخآ ىلا ليوطلا اهنم جرخيف ةلوق
 طيسبلإو . ّْنلعاَقو ْنمالعاَق نم ديدملاو . نآيعاقتو نلوعف نم
 ىلا رفاولا يابملا نم جرخ# ةلوقو ٠ ناءاقو نآعفتسم نم

 . نعام نم لماكلإو . نئلءاَنم نم فأتيرفاولا قل وعلا

 6 لمرلاو نليفتسم نم رجّرلإو . نيام نم جملا
 ناعفتسم نم بيضقشلاو حرسنملاو عيرسلإو . تا ارزكم نتالعاَق

 .نالءاقو ل مقتسم نم ثدحجلإو فيغو ٠ تالوعفمو
 ار ىلا يساخملا نمو لوقو. نال | عافو نليعاَنس نم عراشملاو

 .نيرّركم َنْلءاَف نم كرادخلاو نلّوعَف نم فل اتي براقيلا نال
 لماكلاو رفإولا ينو ةطوسب رجتالا هذه نم ةعبس نوكتف

 كرادنلاو براقنملاو لمرلإو زجرلإو جزفو
 ا ةعسنو

 رجالا يو

 ةيفابلا



 ةرئادلا ةطقن | ا /4

 فليوطلا اهنم جرخيف ةيعابسلاو ”يساخلا نم جزقف
 'ةايملا] نم عي ماو. ظيسبلاو ديدملاو

 عيرسلاو لرلاو رجلا جّرفاو لماكلإو رفالا
 . ثدجلاو بَّضتفلاو ا فيفخلإو جرسنملاو

 ةروص ىرئسو . كَرادنُلاو براقمما يسارا نيو

 رجبالا 0 ُ اهنيلأت

 نيب ١ وأستم ني نيرطش ىلا 0 00 ملعاو ءأ

 نم هزج رخآو 2 | لاقي اهوا
 هل لاقي زِبعلا نو. ضورملا هل لاقي ردصلا
 دق تيبإو. وشحا هل لاتي كلذ ادع امو. برضلا
 0 دقو ٠ مالا ل لاقيو نا أ قوتسي

 فّذحي دقو. 0 ل رطش لكن م زج
 .كوهنما هل لاقيو دانت وأ :روطشملا هل لاقيومفصن ||

 و ةهجص هذ لمعت دق لاح لك لع هازجالاو
 هعضإوم يف هارتس اكرديغنلا اهقحلل



 لنقل ةرئادلا ةطقن

 نختم ىلا لقنف 0و ميدقتب انه نبع هيف ئ

 | ولا مضي كر دقولا تاكالبو . ءازجالا نم هيي امويلع سقو |
 كلذ 5 اقوزنماكلو نال 1 لوا |ولعج تلعء اك هريغ ْ

 || نايس هيقرط نا موي الخ طخملا يف ماللا نع ةنيع نولضفي |
 [!| اهولصو اعويجم مدت :و نيك ديررأ اذاف: .عوبج نو اهب نافينخ

 || اذا ةناف . [شيا .نرلعنتسم ىف يرجي رابنعالا 2 ىرتسا ظ

 || ةولصف نإفينخ نيس نإب قورفم دتو نم اكرم ةنوك دبر ٠

 ظ عراضملا يف كتولا قورفه لوالا عوقو رصف . .الف ًالاو اًطخ |
 | اهدنر نوت يفرق ثشحإو فيثاملا يت يفاثلإ و . طقف

 اوم آلا

 ١ نون ٍيدازجالا هذه دي رخاوالا ةفحاللا نوتلا ن نا معإو

 ١ ةعادضلا هذه يف ةربعلا تزال اهزض افرح مسرت 5 نيونثلا

 ىلا ىربكلا ةلصافلا ةلوقو . هبسحب مرلا نوكحيف ظفللا درج |
 حوش قرح دسال] ءزجملا يف مقنال ةلصافلا هذه نأ يا رخل أ

 نلعتم ىقبي ةثاف. نلعفتسم نم هافلإو نيملا قرن اذا 5 هنم
 ةروكذملا ةلصانلا لصفف نلف ىلا لّقتيو |

 علا لصفلا ١

 | نام نااما ير. زجل ا#ده نم تاايبالاا اي ثايلا 57



 ةرئادلا ةطفن 1 ١

 ظ ثلانلا لصفلا
 ءازجالا ماكحا يف

 نم هريغ وبلا ممضني تو نء زج لكيف دب ال ظ
 رخ ىخا 1 :

 نلوعفوهو ايساخ امي نوكيف . لصاوفلاوا بايسالا ||
 ىهو نلعافوي . فيفخ بمبسف عومج دتو نءابكرم ||

 رلتو نم ًابرم ْنبعانموهو ايعابس امإو . ةسكع ||
 1 اجل ديمو وج ل يمص ع ون عر سل روع جو اك راح رو سس م ل اج م م ل ل وس جمل ا سا مص خاب ل ايما ااا اال

 لكم ووش ويقتل ع وبنع| رز همو +
 وع م 010 1: |

 . ىرغص ةلصافف عومج دتو نم اكرم نةلعافمو || 3
 : 1 ْ تو نم اكرم نتآل عافو . ةسكعوهو ْنلعافتمو || 0+ ري < 4 »طب 7 ْ ,24 2

 . ةسكع وهو تاللوعفمو . نيفيفخ 1 0 ظ 3و م

 ْ 2 بيكرت يف عقل ىلا لسانا امإو
 ظ ىرتس ام فاجزلا دعب عقئاغإو ||

 ظ > وو ريس نم بكرم ةنا يا ةمكع وهو ةلوق !

 ظ لصالا ناف . نليعافم اا ةينلاب نعفتسم اذكهوأ. نلعاق | قوس قمل لف ةصا نأ هن رم



 اا/ا ةرئادلا ةطفن

 ينادلا لصفلا

 اهيلي امو بابسالا يف

 كرم فرح نع ةرابعوهو فيفخ ام ببسلا
 فكيفرح لع ةرابع وهو ليت امأو ٠ كاس هيلي

 نيكرخم نع ةرابعوهو“عومجم اما دتّولاو ٠ نيكرخ

 نيكرتم نرع ةرابعوهوٌقورفم امإو .نكاس اههلي
 ع ةرابع ضوئرتص اماةلضافلاو فلم

 ”ةرايع فو ىربك امإو .نكاس اهيلي تاكرقم ثالث

 كلذ لك ع جا دقو. نكاس اهيلي تاكرخم عبرا نع

 برع ترن ثيح ى رن ككْنم كلوف يف هبيترت ىلع
 مالكلا هي هركذ بيترت بسح ىلع يا هبنرت ىلع ةلوف

 ببسلل الاثم كلو . فيفخلا ببسلل الاثم نم نوكنف . قباسلا

 تلزنو قورأملا دنولل ثوحو ٠ . عومجما دتولل ىرتو . ليقثلا

 ىربكلا ةلصافلل ٌيَرَعو ٠ ىرغدلا ةلضافلل

 سوال.



 لوالا بابلا

 ةنم فلأتي امو رعشلاو ضورعلا ةفيفح يف

 لالا لصفلا

 هئازجإو رعشلإو ضورعلا ةيهأم ِ

 نازوا جس اهب فرعي ٍلوصاب "لع ضورعلا
 ا 1 ديالك رعشلاو .اهدسافو رعشلا

 .ليعافتلا اه لاقيو 0 ًانيوهو ةيفقنإو

 ىلع لصاوفلاو داتوالاو بابسالا نم فل اين ينو
 هيلع فقتس 5 ةصوصخم قيرط

 ضورفلا رَدَيلا نع اصفان ناكأم لمشي اهدسافو ةلوق
 قا اذا نال ةينفلإ أو نزولا هب دّصني ةلوفو . هيلع اًدئاز ناك امو
 نآرفلا يف ةافنملا ةنوزوملا عاجسال اكيصق ريغ ىلع مالكلا ين كلذ
 اًرعش عب ال وهريغو

 ل سس | ب يس جيي يي يي بسسس ست سبيس ب بص ثايب

 ظ



 ظ امبالا ريخ هللا مس
1 
 ءدابعر 1 نانا كتل لاي | هلل دا ظ

 | ةفيطل ةلاسر هذمن الفجل. ازيملا ةمافإو طسفلاب

  ٌلجام ىلع ام قش ضو مع يف اهتعضو

 عن اهيل ايرقت نقلا اذه تان مل
 ا ةرئادلا ةطقن اهتيمسو ٌىدنبملا ىلع ظفحو
 2ث نأ اهلل لسا انو . ةعانصلا هذه رادم هيلع أم

 0 . رجلا كلا دهجول ًةصّلخم

 ماع لع يذ لك وفن لضفب اهعذَص بأ

 ظ هللإو ءاشي نم هيتؤي هلل ديب لضفلا نأو

 مدا مظعلا لضفلا وذ

1 



 ةرئادلا ةطقن

 يئاوقلاو ضوررعلا ىلع 2

0 



 ا يظضفللا'عيدبلا

 راجلا كلت يف ضوخلا عيطتسبال يذلا ّىيدتبملا ىلع
 ناكف.رهإوحلا نم اهيف ام طاقنلا نعرججبف .رخإوزلا

 قرغي الو ةنم ناشطعلا برشي . هيعلاطمل لود

 نا رظنلا لهأ نم سفلا انإو . هيف ضئاخلا

 |وهفصي و . لاخلا نم هب ام |وطصب
 دمحاو . للزلا نم نوري اع

 سا ا
 ارخاو الوأ هلل

 م



 يضفللا عيدبلا 5

 اذ ظ
 . عطقملا ةنمو . هلملا د مسمل

 يف اهضعب نع اهنورح لصفنت تامكب ىنوي ناوهو
 ننَت الوحن لصوملا 4 ا

 فيخالاو طقزالا تايا 0 طقرالا اهنيبو ةلوق ظ
 ”طوفنم نم فرح لوالا نال . لطاملاو يلاحلا تموب نالبوت ظ

 . ةطوقنمريغ ةظكو ةطوقنم ةلك يفاذلإو . طوقنمر غ تفرحو
 ةلتا دا ركب نارغج جف سانجلا لييثلا انه نمو
 داوقك طوقمر غر خالو اطوقتم تيل نم
 حالدمسلالالهك تجب يننف 3

 ظ

 يونان الا 0 هد
 ظ

 51118 0 يفلا نما

 ليبستلا كلذب تدرا انإو اظالز فاشتراب طبتغيو
ْ 



 | يضفللا عيدبلا

 درفرحي و طناف يضانلا اهيل يمنإر ..اهنج نضدفي 1 لليخ
 نرا هيلع ضرفتو كنرضح ىلا هرضحت نا كيلا عّرضتا . ينع

 | فّرصو يغاقلا بلا تفخلي لف . نامضلا نم ضعبلا ينضوعي |
 ظ دشنأ أو مصخملا باطهاب ى 10 ةعيضلا يف ةيصخ

 عري يأ برا هل يضانلا ّضّرف نم ايأ ظ
 ىضرا الو يغرت نأب+: ضرف اضنلا يف انهأ
 يش مل تيل ةءاضق يخرأ يف كيضاِق ىضق

 اضعب الو يي مر 1 ضوعلا نياف

 ظ
 ظ

 1 لل

 نم يفلت "نم نأ معإو ءا

 | ةروص يف ناقفتي نيظنلب لؤي نا وهو فيصل
 تاكرحلا قافتا عماما ٠ طنلا يف نافلتخجيو فرحا ظ

 ىا ةراخح اونوك لذ ايدج اًملخ نوثوعبلل اناوحن ||

 تعا ل مووحن اهنالدخا عموأ ٠ اذيدح ||
 يفةطقنال لخانلاب ىتوي نا وهو.لظاعلا ةنمو . اعفص ||

 مفرغ احلا كو هلا هلالوحت اهنورح



 يضفللا عيدنا 174

 ةيصل اسهنع ىنقلا عم هاللا اهيف ترلا

 ظ
 ظ

 0 عيزوتلاب فرعي أم 0 . هز

 تفوسف وحن ةرابعلا نم ب ةفرح مّن

 قحن ظانلالا 716 ندي ايام تما

 هللاب الآ 0 وحال

 يآ ود نمو ٠ فرح نمزثكأب مزليال ام موزل نوكي دقو

 7 زوما ءالملا

 نوبذعي الو 0 2 00 و لك

0 

 ناطل.لا انديس ةيج , م اوداعسإو . عاتسا سودقلا مساب |
 5 56 م 70 م . سيث تعطسو ٠ .ةلفتسرخ

 - . بكشلا د قيحا ةاساومو . ٌلتينألا ةقأسو 0

 هل ةايولقازو ,ةملرعا كل انكهو .- :بيلسلاو ريكلا ةنغاشمو

 1 مه ناك ةرصبلا نم .لجر لوف ظانلالا رثكا يف عي زوما نمو '

 كيلع مالسلا لافف يخاتلا ل امزب لخد . همالك يف داضلأ |

 ءيضلا ةرمخ نب رارض نا . لضافالا نبا لضافلا يضاقلا اها
 أ فضرتعا ضايقلا ىلع يل ةعينض ذخإو ينعضت ينضغو ينمضتها

 يملا 2202 ا لوف 0110



 لم يلخنللا عيدبلا

 | يف اكل يتترهشإ كك نم بق طاتسالا نوكي ام ديوتي
 أ رصلارخآ نلف ويفر ركيأم هنو. هدروا يذلا يريرحلا تيب

 ظ ملكا

 ظ
1 

 انا ا يلاصم ن1 ع

 ةّح نبا لوتكر خا امي طفاسلا نوكيف اهوا نم نوكي دقو
 م يف انمعنف 0 ايزرعدلا عر

 ديدملا نم أتي قبلا نوكيو ٠ رجلا

7 
 ةليقيفؤل نأ وهو. مزلي الام موزل ”ظفللا نمو

 يف يرجي وهو ةيفقتلا يف مزال سيل أم يورلا فرح
 و او رب ذوعأ لقوحن ظنلإو رث رثدلا

 هلوقوحنو. قل
 هقيدص :نع قغلا بو ريغ ىّتف

 |! يفرط ملا اذا ىركملا ٍرهظم الو

 ما اهناكم ىنخي ذنب ُثيح نم يَلَخ ىأر
 | لجت ىتح هنع ىَذَق كتناكف



 يلضنللا عيدبلا

 رثنلاب ٌصنخيال عججا نأب لوقلا ىلع يا لوفلا اذه ىلع ةلوق
 14 سس

1 
 ناتلصافلا ىواستن نا يثو . ةنزإوملا ظفللا نمو

 .ةيشاغلا ثيدح كاتا لهوجن ةيفقتلا نود نزولا يف

 لتي رتل | ىدحأ يف ام ناك ناف:ةعشلخ لك هوجو
 هل ليف ىرخالا ةنيرقلا جب ةلباقي ام لثم ةرثكأوا
 اهانيدهو . نيبتسملا باتكلا اهانْت آو وحن ةلثاملا
 ظ ميقتسملا ًطارصلا

 ا
 ىلع تببلأ ىنبي ناوهو . عيرشتلا ”يظفللا نمو '

 هلوتكاهنم لك ىلع فوقولا صني نيتيفاق
 ' رادككلا ٌةرارقو ىدَرلا كرش اها ةيندلا ايندلا بطاخاي

 .رادكآلا ىلعو تسدرلا ىلع فوقولا هيف مصب ةلاف
 ىنعملاو نزولا فيسات اهالكو



 ا يلخفللا عيدبلا

 تلاطام م.رخإو كبر ٌلصف . رثوكلا كانيطعااّن
 ملام ناسنالا 05 مقلاب /- يذلاوحن ةينانلا ةتنيرق

 .دعناهلع مذا .دوقولا ت تاذرانلا وحنةنلاتلا وأ.لعي

 قوي نأ هرحيرو" دوهش نينموملاب نولعفي ام ىلع مثو
 الف ًاليلق ترصق ناف .اريثك اهبق امرصقا ةنيرقب

 ”ناسنالا قلخ.. قاَخ يذلا كبر مساب ارفاوحن ساب

 غر نوكي لبرثنلاب ضصنخيال عجتلا ليقو . قلع نم
 هلوتك تيبلا ةيفاق ىلع اما اضيأ رظنلا

 ل يف رج رزغش يف دلو رلجَو يف مورلاور لجو

 هلوتك ةيفاقلازيغ ىلع امإو
 ”مهنأ يمد مرصنأ يربص 'مقأ يارغ

 0 ملح يرهد ف يودع

 ام لوقلا اذه ىلع عجسلا نمو . طيمستل | هل لاقي اذهو

 تييلا نمرطش لكل جي ناوهو .ريطشتلاب فرعي ||
 هلوقكر خالا رطغلا يف اهعبحاضل ةفلاخم ةدجحس

 عر تعيشزلما + تريلا 00 ا

 تت ثا ت”لئتنتتت د7 كفن كت 1 ةثا فااتتتظ  ةكاكتالا فكاتافاك فتات. تاكل |! فتان اان“ تنسيم 0 ايس 1 اا

." 

 ظ
 ظ



 يضفللا عيدبلا ا

 برو نيتلكنيياما رث رانلا يف يرجي وهو. امكعو

 اجبر ةامح روسو ِكلق يف لكو حن رثكاوا يكف

 هلوقك تييلارطش يف اما مضنلا و. ناو
 رخآلا لوقك وعورجم يق وأ أر رانا ًالاله هلالأ انارا

 مودت تدوم 13 لهو له لكل مودت ةندوم
 سه نه

 مل

 نيتلصافلا ٌوطاوتوهو . ّْ محلا ظنللا ن
 نانلصافلا هبف قش نااماوهو ٠ دحإو يفرح دا
 اداهيب ضرالا لعجن اون نزولا نود ةبنقنلا بس
 | اهيف اقفتثنا امإو. فّرطملا هل لاقيو .اداتوا اا

 / فزنا يع رسب يرد يل حرشأ ببر وحن اعيج

 نتف يف ماهمني نا اماو.يراونلا لاقيو
 5 هوكأي 0 راجعا نإ يا 4 ناوحن

 ظ اًنِإوحن |
 || ىح هده عا لق .عصرتلا |



 | يضنللا ا 0# قفايااا د 4--3ديف

 يناءد اككبق قوشلا يئادف  اًمافس اكتالم نم يفاعذأ؟
 عون دس دن ع مو

 ظ
 ظ هاوقو
 يال ”لضنلا ناكوءانللا موي _لثنم.ئرلا يف ام كظاحل تكح

 9 ٠
 يان ”يثوشو دوججوم يدهسو اقبلا كل يي و قوقنم يونو

 الأ فربما نب الا هيف مرخا ىلا ىنانلا ماس ةلوق

 يو . ةمالسلا نم لعاف مسا ينانلإو ةللاسملا نمرما لعف لوالا
 ترا ةيكحو . قافتنالا نسانج ورخا ىلا هللا لع لكوت هلوق
 الف لوصالا رابنعاب نيظفللا نيب قاقتثالا عمجي

 نيلاا نم ململ يلا لاق لوق ينو ةدايزلاو ديرجتلا يف امفالئخا

 | نم نيلاتلاو لولا نم لاق كال قافتشالا هبغ نيضغبملا يا

 هيثو يناكرتا يأ ٍمرخآ ىلا اكمالم ترم يناعد لوقو ٠ ىلا

 سانج هيف ورخا ىلا كظاهل تكح ةلوقو . مانلا سانا

 قا هو يذلا تيبلا ينو . ياحنإو 82د يي

 ا - سس لاق 1

 ليال 7 1 لاقيو باتلا يفللا جت



 يلحاللا عبدبلا 57

 ابا اَدَحأ كيف خيطنالو
 نيظفللا نيب عمجس نا وهف سانجلاب قيللا انو

 هبشي ام وأ : 00 :أام ضفأف وحن قاقتشلا

 ناد نيننكلا ع ل

0 
 رثنلا يفوهو .ردصلالع زجت زجملا در ظفللا نمو

 يف رخو ةرتفلا لوا يف تييتكرلا دحا لعجتنا
 ىلا واف وحن نيرّركملا يق اما نوكي كلذو ءاهرخأ
 ريأتلا ا طوق < نيسناجتملا يثوأ . وأ ام دع

 ظ 0 وحن اقاقتشا را وأ الاستناف

 ينا لاق وحن قافتشا هبشوا . ًاليكو هللاب ىنكوهللا
 نيكيرفلا دح ١ لعبنا مخل ٍِكو نييلاقلا نم ملل

 لوةكوردصلوا يف رخالاو تيلارخآ يف كلذ نم
 يلب ٌريغف اهاقال ره نإو ىوهلااهريغىلاوكشي ىتم“ عيلب

 هلوقو

 ضو دسم صحا 2 هلا اخس م



 ١ ها/ يضفللا عيدبلا

 فلاخ نموحن طسولا يفوأ ىَوعالو كبحاص لض
 ىلا 1ع ةدلأ ىلع نمو بقوع ضرفلا

 نوه نوداكيال موق اهنود نم دجو وخر خآلا

 الوق
 . فرخ هل ليق فورا تائيه يف افلنخا نإو

 ل اذا ملوقك طقف ةكرحا يف نوكي ل دق فالدخالاو

 ١ ةكرتلا يف نيكي دقو . ماعلا بلر ٌلز ميلعلا
 كزِشلا كرش ةعدبلا مضوقك اعيج نوكسلاو

 ظ / سانج هل لبق 5 فورا بيترت يف افلنخا نآو
 ظ . نولي ام نوماعي ال وحن ضعب بأق اماوهو .بالقلا

 ' هلوقك لك بلق امإو
 ظ تفيح ءادعالل ةن» َكحبرو كيف بابحالل م

 هرخآ يف رخآلاو تيبلا لوا كب اهّدحا عقو اذإو
 هلوةك نا بولفملا هل ليف
 م 0 0 لا داقنا 0

 ا

ْ 
 ظ 7

ْ 

 ل ممم



 ٍلضفللا عيدبلا [(6'

 ةادوسلا ةبحلإو . اهوحنو لبالا نم ةبوكرلا ةيطملاو . ضّرعت ام
 ةكربلا ةبح اهل لاقي يفلا فو زينوشلا

 ناف. ظفللاب هيف ةربعلاو . ةبا ضعب كملا ىلارظنإو لوقو

 ةرورجمو ٠ اضف ثفلاو مل اهيلي ةروسكم ةزه نم بكرم فوح ا
 سانحلا لص ورخا ين فاحالإو هاما ةدايز عم كلذك

 ينانلا نم !طانسإو هاي ل والا يف فلالا مسرب ةربعالو. فرطملا
 ءاسنحلا لا لوق مدح اني

 ريال بلا اذه يف ري ضيا ديدشنلا لطأ لءاو

 طارنم وأ ًطرفم اما ٌلهاجلاو د نع سيجلب

 كلذ وحنو

 . قاكتملا هل لبق فورحنا عاونا يف افلئخا نأو

 . يفرح نم رثكأب نوكيال نا امفالنخا يف طّرتشيو
 7 جرف ادن 1 د 1

 9 كو 06 : سكلايفوا راجع
 ام ىَوه اذا _مخ او وحن لوالا يئامأ اضياوهو . اقحال



 | هت يخفللا عيدبلا

 ظ هلوقك هباشتملا هل ليف

 هيفاذ 577 هعذق هبه اذ نكي مل كلماذا

 ما كيلع كلمُأ طر ثلا ملوقك قورفملا هل ل ابق ًالاو

 قيل سادج ل لبق بير اه لك ناكنإو: كل
 هلوتك

 اًنش'"كام راو ابغرالل < ىدجاع ةقفاعيزلا

 ' .صقانلا هل ليق فورا دادعا يف انلدخا نأو

 ملرتك لوالا يف ٍدحإو فرجب اما نركب اهالنخإو
 هللا قلخي ملوحن طسولا يفوا | ١ لامغا نم لاح ماود

 ىَرْلا 4 0 وأ. اود هل قلو ألا 5

 ءادوسلا 2 يق امأ 870

 .كملا ىارظنإو ورا فوأ هاد لكنمالافش
 7-5 نانللو جوت لوالل لاقيو

 5 ىذه 5 57711 ماتا ل



 ا

 قاسي نراوهو .فراعلا لهاجت يونعملا نمو
 اذه رحت أومن بيجعتلاك ةنكنل لوهيجلا قاسم مواعملا
 ةيودعملا تانسحلا لضفا هذهو . نورصبت ال متنا ما

 وه

 ىهو نيظفللا نيب سانحلا ”يظفللا عيدبلا نم
 لصا اما سانجتإو . ىرتس اك اههقوطننم هباشتي نا
 أوأ ناظفللا هيف فتي نأ امأ لضالاو هب ىدم امإو
 امتائيهو اهعاونإو فورحلا ددع يف اقفتا ناف . افلنخي
 ىحن ةدحإو ةليبق نم اناكن اف. ماتلا هل ليف اهبيترتو
 ءاسن ىلع كافطصإو كَرهطو كافطصا هللا نا ميرم اي
 ملوتك ىفوتسملا هل ليق ًالإو لئاتملا هل لق نيملاعلا
 يكرم نيظفللا دحا ناكناف .راج ولو راجا َعرا
 طخملا يف ذكنيح اقنثا ناف . بيكرتلا سانج هل لبق



 .اههتلما اَنأبِب فيطلا عقوتب هذهو . ةكراشملا نمركُذ اب كلت
 هاونك ةكم اما ةنباثلاريغو

 اربخلا هبشي ساق كبلق نال 2 ةيلاف يمانلا رجحناب وما

 ٌ هلوتك ةكمم ريغ امإو
 هاضعأ يل ناك ال ناكدق ةنال مانسلا دنف ينيكو
 ,ةجاثريغ ةنص ماقسلا دتف نم ىوكشلاو رجحتا مثل نم ًالكناف
 كلن لآعف . ةكم ريغ ةيناثلإو ةثكمم ىلوالا ناريغ . اهب يدلل
 ركذ دقو . اهاتابئاهاضعالا دننب هذهو .ةهباشملا نمركذ اب
 ةرثكب ئدتجلا ركق شّوشب ًالثل لامجالا قيرطب كاذ فئصملا
 ليصفيلا

 لصف

 لوس . 5 5 ب رف

 يان مقنت 0 _ شيّرف نم يف
 انبر مابا 1

 انم بيعت ام يا انم منت ام ةلوقو . ينا ريغ ينا ديب ةأوق

 دع خي سس



 يونعملا عيدبلا | ةأ'

 لوقي تديقارعلا ضعبل تيب هرخآ ىلا ديعلا قرس ةلوق

 ىاعتي هارث م١ ىعأ يضانلا ىَرْثَأ
 فنإإو يطل ىثم هيلعو ٠ وجننا يف ا 0

 فصولا عبتتسي هجو ىلع ءيشب -9 ةناب ٠ عوفرعو اهريغو 3
 ةريغ مارت 6 اخدت وعلا ءيشب

 لصف
َ- 

 عدي نا وهو . لياعتلا نسح ٌتيسونعملا نمو
 مل ىو

 هلوتك يتيتح ريغ فيطل رابثعاب ةبسانم ةلع فصل
 ةرئارملا هيلع تقش ام ةرثكك  !فإواين لاخما كاذ رضخا امو

 اهنا ل رام داريف لفرّضو ملا دبات نكت دق ةللبللا ةفصلا
 اهربظبال نااما ةتباثلإو . هتابثا داريف هل ةنباثريغ نوكت دقو

 لوتك هلع
 ناتجا نانجالل ليق اهلجا نم ”ةكراشم اههنيعو فووسلا نيب
 ةلوفك ركذت يلا ةلملاروغ هلع اه ري َّنآ انو

 عتمت مانملا يف كفيل رورع اهم ترجم اذا مانت نيع
 نا ديغ اهبحاصل ”ةنياث فد مونلاو نانجالا ةيمست نم الك ناف
 لّثعف . ةروكذملا ةلعلا ريغ اهربظي ةينانلاو لع اطر شيال ىلوالا



 || يونعملا عيدبلا

 دلوتكرخأ ىنعم ىنعل قيس دق
 ابونذلار هدلا لء هب هبل ينأك ينافجا هي هيف بلقأ

 لوطلاب ليللا فصو قرهدلا نم ىوكشلا جدا

 لصف

 قلعتمل مح تقني ن ناوهو : عيرفتلا يون ملا نمو

 هلوتكا ري هل قلعت هتابثأ دعب رمأ

 رمدب غّولايف ءاظ تضاف 2 الاب هاذي تضاف

 رهاظ وهو
 مة[ 07 سس

 هى

 لصف

 ىلع أب حدملا وهو عابتتمالا يونعملا نمو
 ل 0 حدملا عيتتسي جو
 بئاتكلاب ةلمف انف لمت دايادق يذلا لال اهيأ الآ

 3 ضاق [ دبا مين لوقك حربا صدخيال ليقو

 رطنلا لاله ةيؤرب ةتداهش لبقي

 ىاتبلا ٌلاوما < هج ّنآك ديلا َقَّرس

 ظ
 ظ

 ظ

1 
 ظ

 ظ
 ظ



 يونعملا عيدبلا |[.

 لصف

 ءانثا يف راشب ترا وهو ميعدتلا يونعملا نمو

 ولم مكتمل له 00 ةصق ىلا مالكلا

 مهنابخ ىلا راشا.لبق نم وبخا ىلع مكتنمأ امل
 مهيخأ رم | يت ةقباسلا

 يف هدالوال بونعي لوق ةياكح يشو . . فسوي هيخا ىلع يا
 0 ولأي نا |وزاط نيس نارقا

 اجهل

 ل

 ريشي نأ و. بلطلا ةعارب يونعملا نمو
 بلطلاب حّرصيالف اًميولت وسفن يفام ىلا بلاطلا 1

 31 لها 30 ١ بر لاقف ةبرحون ىدانووخن

 اشا. نيكاحا | محا ت :او وحلا كدعو
 37 ا نم هل قبس امراكذإب هيبال ةاجنل

 سس لإ( سس

 ._ى

 لصف

 ”مالك نمضي ناوهو . جامدالا يونعملا نمو
 5110101001 ل ل مسالا



 1[ يونحل عيدبلا

 اهتم زعالا نجر ةنيدلملا ىلا انعجر نال < تيواوقي
 رعألا:ن ناف . نينمومللو هلوسرلو ةرعلا هل وك( . لذالا

 دقو مهتيرف نع ةيانك نيلئانلا م الك يف تقو اف

 نم مةيرف ريغل ة ةّرعلا تكف مه

 ةّزعلا هل ثيثا نم. جارخالا تابثال ضرعتي ن
0 

 | ةّرعلاب مسفنال |و ىح نيرفاخكلا تا ةرابعلا صيف"

 | . اهنم مجرخت ةنيدملا ىلا انعجر -.راالال ةلذلاب نيمؤيلاو

 | كن اوأ تدوجرخج مهن لقي ؛ لو نينموللإو هلوسرو هلل 3 ةّرعلاب محن

 ا نا بجوملاب لوفلا تسمو ٠ موجز يال مغ الو أم
 0 ركذب هدارم فالخ ىلع لمحت ريغلا الكف
 رمل

 ظ يدادو نع نكأو لوقدص دنل بولق انم تنص دق اولاقو

 ظ هقلعتم ركذب راما لع ةليخ صولخملا متولق وفصب اودارا
 أ لوم ليف نع ل يجرم هرداذي لو ٠ يدادو نع ةلوق وهو

 ٠ ينامحلا ةمتث يف رم اكبب دالاو ذالا ىلع لمح نمريرالا

 ا س0 نعم --



 يونا عيدبلا 44

 لصف

 ىني ناوهو . هباجياب ء ينل | ين يونعملا نمو

 ةنع ةيفن داراأو. هل ةنابثا مثويف رمأ نت. ارمأ قلعتم

 ناف. هللا ركذ نع ”عيبالو ةراجت مهو 2 ضيا

 با ان دال ولما موي مهع ةاا الإ يف
 ترم يلا ةيالا نم ”عطنتم ورخأ ىلا ةراجت م يات ال ةلوق

 لاصالاو وذفلاباهف 2 جن لوفي يبخل كرت ثحب يف

 مجال ةلوق ناف . هللا ذيع عيبالو ”ةراجت 0 لاور

 مهنا دارملا كلو . اهب نويتليال مهنا ريغ 'ةراجت م ن امري ةراج
 ةرايغلا نوطاعنيال هلا لاجر نال اهب اوهتلي ىتح ”ةراجت مل سبي

 حس

 لصف

 عفن يروم بجوملاب لوقلا ّيونعملا نمو
 مح هل ت تمول ادق عش نع ةياكريغلا مالك يف ةفم هةفص

 نا ريغ نم ءيغلا كلذ ريغل ةغصلا كلت توقف

 ىحن 5 ةنع هييفن وأ هل محلا كلذ تايثال ضرع
 سس سس سس هب سس | بي إي ||| جي يب ب ب بيب ب ب آذآ



 ١ 7/ يونعملا عيدبلا

 ظ اهمدختسا مث فورعملا تراويح ًالوا ةلازغلاب دارا
 ءايسلاركذب سيشل

 م جيس--

5 47 26 . 

 ءانثأ يف ىنوي نأ وهو مجدنا يونهملا يبو

 . ةيانكلا وا ةيرونلا اهب داري ناولا ركذب مالك

 | طيختا كل ىتح اوبرشأو | اولكو ون لؤالاف

 ظ ةضيلالا طيرفماب ادازا . دونحالا ظفار
 ظ 2 ليللا داوس ل 5 2 ضاي

 01 ا وجو دوستو. هوجو ضييت 5

 يزختا نع اهداوسب و زوفلا نع هوجولا
 ا

 2 لما هدرفإو ا ُْ ع نايبلا 0 َج 0



 ي ونعملا عيدبلا ١1

 قنالاو ركذلا دارملا انو . نيَدْرلا ضيقن اهب دارملا

 رخآلا جوز املك

 رمالكب ىتؤي نا رهو ”ةهيورلا يوتمللا نفر يدوب ذأ
 ىا ىده ىلعل كايا وأ اناوغ نينلئذم نيهجو لحي
 نيقيرلا نم لك نيكل ذحي ةناف . نيبم لالضف

 يا ىلع امي ىرديال نكلو لالضلاوا ىدملا ع ظ

 ضيا ماهجالا هل لاقي كلذلو نيردالا

 ظنل رد نأ وهو . مادختسالا يونعملا 0 ظ

 رخآلا وريضبل 07 3 اهدحأ هب داريف ناينعم هل ظ

 لالطارهشلاب دارا . ا نيشلا 5 نيش طوخ ظ

 ركذب مادختسالا نوكي دقو مولعملا نامزلا وريمضبو
 هلوقكر يمغلا نودب نيينعملا دحا مدتست ةنيرق

 ءايملإو ضرالا ةلازغ هيدا يتتنت ىشحلا يواط

 سس سلا مس



 اه يودحلا عيدبلا

 الاغيو نرتفقنال ن ناامإو» ولعلي بطول

 ا معيو ليللاب مكاوي يذلاوهو وحن . ةدّرجلا ال
 ىهو ديعبلا ةانعم متح رج هوتي دارا .راهلاب محرج

 ىنعملا تالي ام هيشب نررتقت مو. بونذلا ب ءاكترا
 || ووحنو ديدحاب لاصتالا قيرفتوه يذلا بيرتلا

 لصف 17

0 
١ 

 | ظفل ركَذي نا ناوهو . كارتشالا ٌيونعملا نمو | ء
 | دارلا ريغ ىلا. .نرهذلا قبسي نيينعم نيب كراشي

 أ لور دارملا ىنعملا ىلا ةفرصي اب عب قف أهنم

 | يراوجاب دار دارا . مالعال كربلا يف تاشنألا يرإو ك1

 ا
1 

ْ 

1 

١ 
١ ١ 

0 

ْ 

 ا

 ءانلا نع اهلا اهترصب أب قاف سلا

 لصف 8مم

 | اهرب ظنل كذب ناوهو. ماهثلا 8
 0 نمووجنرخا 2 نعم ذأ ارخاا انو داري نا ريال و 5 ا
 ١ نآموي نجورلا ظفل ناف.نيجوز انقل خيش لك

 نورس 1٠



 يونعملا عيرببا 4ع

 0 اير ا ظ

 فنالا ليوط ,لجر يفمضعب لوق لييبقلا اذه نمو . ةباعل ليسي
 0 ةنم تأ 2

 ظ
0 ُ 

 دروي نأ 0 يالكلا بهذملا يونعملا نمو

 ظ ابيااي وحن بطاخلا اس مجم واطالل

 ظ نم مانقلخ انإف ثعبلا نم بسير يف منكن أ سانلا
 بارت

 لصف

 هل ظنل قلطي نا يثو . ةيرونلا يونعملا نمو
 ديعبلا داريف ف ريال قف رق أه دا ناينعم

 عشب نرتقل نأ اما يو. بيرقلاب ةنع ىرويو أمم
 م وحن ةمشرملا اط لاقيو بيرقلا ىنعملا متاليأم
 | ىضو ديعبلا اهانعم ديلاب دارأ . لي نع ةيزجأ إوطعي

 | ىنعملا تالي يذلا ءاطعإلاب تنرتفا دقو . ةلذلا

 00 01 شان 60 كا كات 711000000000000: شكلا 1 نةطضاطط ا اا 1 36 ل27كل3 :ةقاكشللا 172136 ال 063: لن ءاناا احلق تناك نما دكا اهو حد م نكن دك وتعد دعك هت دع لاهل

 هماتتصع جرح وو ويسجل ند يع مسحت نا



 2 يونعملا عيدبلا
 لس ياللا

 أ مفصول عذب نأ يو . ةغلامملا ّىودعملا نمو ظ
 رطل بوتر كلاذو.اًديعب اذح اهغولب
 ْ ةيدجرح | اذا ضعب قوف اهضعب ٌثايلظوحن ةداعلإو
 | يف انكم نوكي نا امإو .غيلبتلا هَل لاقيو.اهأري نك
 ع نا نوقنت فيكف وحن ةداعلا نود : لقملا
 ِ قارغإلا هل لاقي ةياو د 5 ناداولا لحي

 هو م . ليتاهترط َلقاسيرأ وباس لكج ل هَ 521 ْ
 1 خدأ ام اذه نم لوبقملاو . 1 هل لاقيو ام هيلع لذ

 0 4 ومنا داكت و ةبراقم لمنك ةمصلا ىلا برقي
ا
 رأوا 1 |.اًده لابحا 

 ل . 1 00



 مل 1|

 يودعملا عيدبلا 1

 مسه لجأ ىلا ىرخالا لسربو توملا اهيلع

 لصف

 يذرمأ نم عّرتش نأ 9 دق يونعلا
 يف الاكل ةغلابم 0 وس
 ظ نأ نكي ثبجب اهمراص دف هنأ ينح ةنم عرتملا

 ةطسإوب نوكي دقوهو . اهب هنتر فوصوم ةنم | 2 راني
 ظ دقو . كل اودع دالوأو مجاوزا نمّنِإ وحن 0

 دعب نمم مهاب اوثكت ناووحن ةطسإو نود 1
 نيه ,درح رفكلا يأ اولتاقف مكتيد يف او :عطو مه. 0

 ١ نيرخآلا نمو ٠ . رجل افرح ةطساوب 0
 1 ةبطاخمب نوكي ام ديرجغأ وي لس! ريف فكل ةدل

 هلوقك ةسفن ناسنالا
 دقرت لو لخما مانو ٍديئألاب كل لواطت

 هيلع ليللا لواطت يف ةلثمرخا اصخش هسفن نم عزتنا

 ك7



 4! يودعملا عيدبلا

 دقو قة راطرصإ جرب اوكلمأف“ داع امإو. ةيغاطلاب
 | قوتست نأ اهدحا نير 2 نيرمأ ُْط ميسقنلا قلطي

 ظ امو ضرالا يف امو تاوم“ ١ يف أم ة 0 ءينن ا ماسقأ

 1 ةلأوت 3 ب ةيسأ رحالاو . | كميت أمو اني

 هللا نأ فوسف وحن هب دان لك ىلا افاضم
 ىلع 3 تينموملا اع هلأ ةنوبحت 2و مج موقب

 مال ةمول نوفاخيالو هللا ليبس يف نودهأجي نيرفاكلا

 لحب ناوهون .قيرغنلاعم نيج ييونعملا ا
 0 يقهج ناب قّرفي و ىنعم عم يف نائيش
 نيط نم ٌةتفلخو ران نم

 .ل

 لصف

 عيجي نأ وهو . ميسقتلا عم عج يونعملا نمو

 سنالا قوتي هللاوحن مسي دحاو كح تحت دّدعتم |(
 ىضق يفلأ كلسهف اهءانم يف ثسمت ل يإو اهتوم نيح



 بيترتلا ف الخ لع لوالل باسحا معو ينادلل

 7 ا 1 0 1ع ا سل سه سس سوو مح وس ل 1

 أ اكذمأت دو انآ : ةعراقلاب اع وذوق تب دك

 يونعملا عيدبلا 2

 ظ
 ظ و

. 
 رددعتم نيب محي ناوهو . عمبجا يونعملا نمو

 ىحن تيينثا يف ن 000 دحإو 2

 |ريخا اناوحن رثكاوا“ةنتف دالواو مكلاوماَن | اوماعأو

 3 2 الع نم جر مالزألاو باصنأآلاو رسب ]و
 م

 نيرمأ نيب قّرفي ناوهو : قيرفتلا يونعملا نمو

 يوتسي امو وحن امهكح فالنخا 2 دحإور دوغ زم

 ا "مم اذهو ةبارش قياس تا رم

0# 

 ا

 لصف

 مث دّرعتم كذب ناوهو ٠ ميل وتشمل نما
 قمن نييعتلا ىلع هلام عدارفا ترم لك ىلا فاضي



 | يونحملا عيدبلا

 قلعتم نيب عقي دقو.مالكلا كولم كولملا مالكلوقك

 مث ةّوف فعض دعب نم ٌلعَج ون نيتلمج يق نيلعف

 27 نيظنل ندب عقر دقو# افعض وق دعب نم لعج

 5 نودلبعت الو نو دبعت ام دبعأ الوحن نيتلج يق َرَط
 دع

 سسسصصي#ل جوس - - 

 1س

 دّدعتم رو 0 ناوهو .رشنلإو يللا ٌيونعملا نمو

 اًداتعا نييعتريغ نماعئاش هدارفا نم نكل امركذي من

 نوكب نأ أمأ وهو . .هيلاو در يف عماسلا فرصت ىلع

 0 نمووحن “يطل بييترت ىلع ِهيفرشنلا

  ركذ .ولضف نم |وختبنلو هبف اوكتأ راهو للا

 ظ اامإو. بيترتلا ىلع يناذلل ءاغتبالاو لوالل نوكسلا
 ظ لبملا ةيآ انوحمت وحن هبيترت فالخ ىلع نيكي نا

 ا ١ مكبر نم آلضف اوختجل ٌةرعبمراهلا ةيآ انلعجو
 ا | لضفلا هاغتباركذ باسحلإو نينسلا ددع اوبلعتلو |



3 
 ِي ونمللا عيدبلا |

 ”0 0106 ة نولرخو دراروب ف سلا ك3
 بتكف دربلا نم هينل' ةوسك هل سيل اًريفف نراكو . اماعط عنصن

 هو ان الوفا مهلا
 اصيمخ ايلا مطوسر ىلإو ترحب حوبصلا |ودصق انباحصا
 اصييقو ةبج يل اوطا تلق ةفيط كلل دن اًئيش حرتفا |ولاف

 007 ئ

 كريب جواز نأ لو ةجوارملا يونعملا نمو

 اهنم للك ىلع بتري نأب ءازجلاو طرشلا يف نوينعم
 داوقكر خآلا ىلع بتر ىنعم
 رجلا اهب لف يشاولا ىلا تخاصا ىوملا "يب لف يئانلا ىبن اماذا

 بيترتب ءازجمأو طرشللا يفةخاصإلاو يبنلا نيب جواز
 اميلع جاجتا

 فق

 نم لزج م دقي ناوهو . سكعلا يونعملا نمو

 بييترتلا سكعنيف ملق امرْخوي مثرخأ ىلع مالكلا
 ٌِ ]أ

 هيلا ففيضاامو ةلمجج يرط دحا,نيب عفي دقوهو



 595 1 77 يونعملا عيدبلا

 ظ لكلو ون 'يورلأ ةفرعم برع ىنغتسي دل 7
 الو ةعاس نورخأتسيال ملجا ءاج اذاف يا

 ظ 2 وا
 ذساف لهجلاب بسحلا رينك نإو ”حلاص لفعلاب ٌبحلا ليلق ناف

 يشوتلا هَل لاقي أذهو
 ةرقفلاو .رم اكرعشلا نم ةيفاقلا ةلزتب رثنلا نم ةلصافلا

 تايبالارخإوا هيلع ىنبت يذلا فرهاوه ٌيورلإو . ثييبلا ةلر
 ثنوهلل باطخ ءابلا ردكب هتالح يذلا سيلف ةلوقو .رقنلاوا

 ةلبق لوفي
 يالك ءافللا دنع ببسالب تمارتحو رج ريغ نم يد تأدا

 يناثلا ةيفاق فرعتف يدل كوول

 53 لصف

 ظنلبهيشلاركذي ن | ينو ةاكاشملا يونعملا نمو

 .مهأ ي | مهيسنفق هلل |وسن ون هتبح يف ءعوقول و هريغ

 وتبحح يف.هعوقول نايسنلا ظفلب لافالا ركذ
 اولسرا هل ابيكا نا مقرلا يلا نع يح ام كلذ نمو



 د + دي 5داواطااللا90# + ألا | 1

 | رسال كجيللا 00 ربا فيطلا أ وهو ل

 ناصبالل ةككردا' ساني يبخإو ل راصبالا كاردأ
 هب دوصتلا ىنملاريغ هل عمم رابنعاب ظفللا يفوا
 رجتلاو مهلاو نابسحب رفلإو سل اون ةرابعلا

 بساني الف تابنلا انه مجاب دارملا ناف 0 ٠

 هنأالد وكل اهبساني د نكلو راو سمشل 0

 بنساننلا ماههيا هل لاقي ا ضيا بكاوكلا 1

 لدفن كعيجلا نم ةيفانلا وا ةرقيلا نم ةلصافلا

 لثق كبر دبحب ' سو وحن يورلا فرع اذا اهيلع

 هلوقوحنو . بورغلا لبقو ٍسيشلا عولط

 مارجب ِتنّرح يذلا سيلو لاخب ٍَّلَح يذلا سيلف
 بورغلا ةلصافلا نا مع ٌّيورلا فرع اذا عماسلا ناف

 ظ هيوم

 لبق ركل ذي .ناوهو . كاضرإلا يونعملا نمو

 ةينائلاو اهو رغملوالا نا مهوتارف ًالإو.مارح ةيفاقلإو



 ا! ؟8 يونعملا عيدبلا

 ًالفةةينييارهمسلاباذع ىلا ويده وكلي
 يف اهلباقي ةظنل نككو رابنعالا اذهب ةلالضلا لباقي
 ٌداضتلا ماهيا هل لاقب اذهو .ةانعم لصا

 قري ناوهو ...ةلبانملا هل لاقي ام قايطلآ نمو
 .بدترتلا لع ةلباقي أ ىنوي مم تاقف|وتملا نم دعت 0 م

 اوكبيو البلف اوكحضيلف وحن نيينثا يف نوكي دف كلذو ||

 تت بطلا مل لح وحن را ل 101

 ثئابخلا ١ مهيلع مّرحيو
 سطع جيس

 ئ

 لصف

 ني اب عمي نا يأ يثو ريظنلا ةاعارم يونعملا نمو
 نينثا نيب امأ كلذو . داضت ريغ ىلع ةبساني امو رمأ

 فتدذلا كنئلواوحن رثكاوا.ريصبلا عيمس اوهووحت

 قحبيو '. معراجت تحير اف ىَدْلاِب ةلالضلا اورتشا
 يفرط نيب ىنعملا يف ةبسانملا لع نب امريظنلا ةاعارب
 راصبالا كردي وهو راصبالا ةكردنال وحن مالكلا



 يي ونعملا عيدبلا |[

 ىه وحن نيمسأ نانوكي دق اهو . ةلمحا يف نيذاضتم

 ىا كب أو او كح وه وح نيلعفوأ .رخآلاو لّوالا

 ىأ . فورعملاب نيل جذاب 1 نطو وح نيفرح
 قابطلاو. ٍداه نم هلاف دل هللا للضي نمو ون نيفلخم

 1 ل

 ردصم نمنيلعف نيب عيجي ناوهو بلسلا قابط

 نم َنوَُعسَب وحن ”يفنم رخآلاو تبثم اهدحا دحإو
 اههمفا اهدحاوا. هللا نم نوف“ الو سانلا

 نم [وعبتل الو كبر نم كيلا لرنأ م اوعبتا يق "يبن
 <ايل او هنود

 ل. هةليرأت ةدالغللا لع ىنب ام قابطلاب قطيو

 نراف . هاشي نم بذعيو هاشي نمل رنغيو حن ىنعملا
 ليوا لع بنك رب ةرفغأ ا لئاقيال بيذيتلا
 ىل . ةرفللا دضر يف يف! ةزغياوملا نع اًرداص هنوك

 37 نم وحن ءانعم لصا رابنعاب ظنللا يف اليبخت



 كلاثأ نفلا

 عيدبلا لع

 نفلا اذه ةنيتح

 مالكا فتيسحت هوجو هب فّرعت لع عيدبلا

 ما ينل رخالاو يونعم اهدحا نامسفوهو

 نيا اذه نأ ملع ى . هباب يف أهم ,لك ىلع مالكلا
 | . ىلاعملا 00 7 مولا

 ل

 ا تيدلبالام وه

 | . ىنعملا ىلا 0 2 ةلوق
 ظنللا ىلا اًعجار هيف نيسحنلا ناكأم ”يظنللا

 بسس

 / نبي عمجي ناوهو . قابطلا يونعملا عيدنا نم
 ظ

 ا
 ا

 ظ
ْ 
0 



 15 ةيانكلا عى

 ا
 ظ 1 كسأز ا5نرلنتم عومجم ةنع ةياثكلا ناف ناسنالا فالخب هما ٌْ

 دقو فاسوي ةروس نم ا تال ادباس ياانن روكذملا بوق ||
 . 5 .- / 5 ١
 عفاولا لوفلا لوعفم هرخآ ىلا سانلا ريخ ةلوقو.وببأ ركذ امّدنن ظ

 3 . وريغ ناشب متهمال نه قح يف ةرابعلا نه كلوفك يا ةلبق ظ

 | يفاو اذهب لّوالل لكم ينلإو تابثالا ىلع لشن ةبسللا تناك

 ظ

 | يضنتي موراملا دوجو نال هرخآ ىلا اهيف لاقتنالا ةلوقو . هيلي امب
 ةماقإو مزاللا ىوع ركن وكيف . ةنع هكاكفنا عانتمال مزاللا دوجو '

 اكدارملا ىنمملا يف غلبا نوكي م نمو .هل ةنيب موزملا
 نم غلبا ةناف انأبن هامملا ترطما ليق اذا ظ

 ردصي اثيغ ترطما لافي نا
 : سو. تابنلا ةنع

 101 ا وص ياسو د* دعا
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 اع! ةيانكلا ماسقا

0 . 3 8 

 لك الل فوصولاب ة ةصنخم ا ١

 ىذ ْن كف ةندش اهب بولطملاو هيلا اهنم لاقتنالا

 نزح نم هانيع اناتطببأو وحن اهيف اروكذم ةبسنلا

 . هَل ىعأ تابثا نع 1 ردث كلا ,ةعب يأ

 ظ 5 كلوقم كك روك ذم ريغ نوكب دفو

 روما ولان ةياكارتس 15 سانلا ُوخ
 ةرابعلا يف روكا ريغ وهو معفنب ص 0

 نم غلبا | ةيانكلاو ةقيقحلا نم غلباز اجلا نا ملعأو

 ىلا موزاملا نم نوكي يي نال يرصنلا
 ظ ا ن. غلبا راعتلا# اوي نا 0 مزاللا

 ١ ةقيقحا 1 نم عون هيشنلاو زا ما ندع اهنال

 فاعل ةراك ىلا املا را ا تابطلا
 ظ لاق يا مما نبا لاق ةلوقو ٠ بولطلملا ىلا فايضالا ةرثك نهو

 ١ نبا ةنوك وهو دحإو ّقعم ةنعةيانكلاف . خلا اي ينعي يما نبا أي
 هده هاني م

 ا ْ



 ةيابكلا 6

 ا ' كلذ ىنعم ةدارا زاوج عم يأ ٌةءم «ةارا زإوج عم ةلوق

 1 نا ىف غخيالو ٠ فيسلا لئاح داجنلاو . اضيا همزال ةدار أعم ظفللا

 , لئاح تناكنم ناف كماح لوط مرلتي فيسلا لئامح لوط
 ا يف ام فالخب انهو . ةمانلا ليوط نوكي نا دبال ةليوط وفيس

 1 كانه بجب كلذلو . يقيتحلا ىنححلا ةدارا هيف عنتي ةناف زاجلا |

 1 انه عنتئو هتدارا مدع ىلع ةنيرفلا بصت ظ

 - سمو

 ةيانكلا ماسقا

 ا ةفص اهب بولطملا ةيائكلا

 ا او . داجنلا ليوطك 5 ةطسأو ريغب بولطملا ىل ااهنمأ|

 || دامّرلا رينككةطسإوب ميلا اهيف لقتني ام ينو ةديعب

 | دال 6 فايضملا نع ةيانك ٠

 | ىلا امو . ةتابطلا ةرثك ىلا اهنمو رانل ا

 ا .فايضملا و بيولطم ىف |اهنمو .فايضالا ةرثك

 | بأ لافوحن دحإو قم اني تفوصوم اهب بولطملاو
 | عوبجت امإو. هيخأ نع ةياك ينوفعضتسأ مونلا نأ[ مأ

 | رانطالا ضيرع ةماقلا يوتسم يح كلوتك ناعم ِن



 |[ ةيانجلا ةنيتح

 | . دك الا ةمئلر ثييخ يا ُرْجبَأ لجردب ديرإو ادسا تيأر
 اق يني ديلا لبا ةراغتم ١ نإل دحإو امهف لصالا ذا ةاوقو

 ا هبشلا رك هب هبشملا كرت نككو لصالا

 ا جي هيددلل لب ام لك سيل يأ سك ريغ ترم ةلوقو
 .ةعم ةراعتلا نوكتف اينخ نوكي دق هبشلا هجو كال ةراعتسالل
 ظ كلذ مرخا ىلا نيفرطلا نيب هبشلا يوق ةلوقو . رماك اًزاغل!

 || ”رون يبق يف لصح لوقث ةلغدم تمهف اذاف .رونلاو علا وحن يف
 هيلع سقو .رونلاك ”لءال

 ةيانكلا باب

 ةياكلا ةقيفح

 هتدارأ: زاوج عم هانعم م زالدب ا ةيانكلا

 مزال هب دارملا ناف . داهتلا ليوط نالف ملوقك عم

 نا ضيا زوجي ةنا عم . ا انعم

 بولطملاو .انعم ةقيقح ىلع داجنلا ليوط ةنوك دارب

 دقو ةنص روكي لقو افوصوم نوكي لق ها

 هيلع فئتس قصفت كلذ قو .”ةيبل كي

 دل

 سس سس هه بِهِ سس سس ب ب بببييبل



 زاخا ا

 نيفرطلا نيي هبشلا هجو نوكي نا بحي كلذلو

 فاردخ ظرشو “< اول ةراهشالا يصن اليل الج

 لصالا ذا ةيقيفحنلا نسح طرش ةيانكلاب ةراعتسالا |
 ”يكلا نسح بسحب نست ةيلييخلا امإو.دحإو اهب
 تاع ام ا ةعبات آلا نوكت ال اهنال اهنع ١

 ام لك نال ةراعتسلالا نم عا هيبشتلا نا ملعأو
 | ياا اذا ال ٠ 1كوب ماك بع

 نيعتووسغنب* ءيشل 520070 ال 0 ظ
 0 اهعاضتقال ةراعتسالا ظ

 ىنعملا نود طظنللا ةيج نم يأ اًظنل هيبهنلا ةَتار ةلوق-“

 رعشب هبشلا هجو ركذ ناف . ةعاجتلا يف اًدسا تيأر ليف اذا اك
 يارورخا ىلا بجي كلذلو ةلوقو ٠ ةراعتسالا دسفيف هيبشنلاب |

 هبشلا هجو نروكي نا بجي هيبشنلا ةحئار مشل ل نامطارتشالو
 قا نفر هيو وأ هسفنب ضإ ا



 ١ 737 ليثمإو ةراعتسالا نسح طئارش

 هلا قّرطت ولف . هبشلا اراعتسم هب هبشلا ظفلب نوكت نا بحي

 2 نيدو ةراعتسا نكي لف عيب عب بنما ظناود نكي مريم
 ةرايز ت؟ طيقل تمدب سونلخد يف رمال ليف ةلوقو." 2 « نوكيال

 | غاش دق ناكو يبهلا سدع نب ورمل ةجوز تناك“ يرادلا

 دالبلا تبدجا مث . هجولا ليج وح همبوروا مست ربا

 اهلا لسراف . اهبلب تان ةوُلَح هنم بلطت ورع ىلا تطبف
 ناك قالطلل اهاّوَس نال كلذو :ىبللا سيف فيصلا يف ني

 التم ةلوق بهذف ه فيصلا مايا يف

 ليئفلإو ةراعتسلالا نسمح ظئارش

 ظ ص ليثمهأو ةيقيتحتلا ا ةراعتسبا نسمتءلخرش

 ِْ هيدا نسح تاهج اهف ارت نإ: َ ا

 ةقرايف منال نآف تر

 ظ هبشملا نوكءاعداب نوت ةراعتسالا نال أظفل هيبشنلا
 هيبشتلاو . ةدحإو .ةقبط يف امف هب هبشملا سنج نم ||

 .ىلعأ هب هبشملافوين ةنودوه اميف ةلوتكراشمب نري



 زاجل "١|

 ةراعتسالا يف اك هبشملا ةدارإو هب ةبغملا
 ليبس ىلع هل هل اعتسأ علم عهزاجا اذه نأ معأو

 ع اس دس جز

 املطم دحإو ظفلب لّمعتسي وهو. التم يس ةراعتسلالا

 بورضملا قباطي مل نأو لوألا ودروم نع ريفي الف

 مث ناسحالا بابسا عطق يذلا لجرلل لاقي اك .هل

 1 ا بلا يني دق يخيشلا قا ةيطيرفاع
 :ًارمال ليق هلصا يف ةنال باطخملا

 يف اك ردد ددعتم نم م ةهجو ناك اموه ل ايننلا هيبشت

 هيبشتلا لصف يف هيلع مالكلا رم دقو دوقنعلاب ارا هيبشت

 دةرخاو . بكمل زاجل ليت لاقياك ةلوق ةو. ههجو رابلعاب
 2 هبدملا ركذو ةلوقو ٠ يق هبأر تهب ) يذلاوهرمالا يف
 لينملا هل لاقي يا . ههيجو عارتنال وق ىلع نطع فامخلا
 ةراعتسالا ليبس ىلع هنوكب كي رد لعقم نم جو عازتنال

 شمل ةداراو 4 هبخخلاركذلا

 لّمعتسي هنا يا هرخآ ىلا اًنلطم دحإو ظنلب لمعتسي ةلوقو
 نع روغتي الف اًمومجيو ىفمو اًدرنم ثنو اوركذملا عم كلذك
 ةراعتسالاو . ةراعتسالا ليبس ىلع لوعتسا انا هنال لصالا يف وعضو



 او بكرالازاجلا

 نيب يل سفنلا يف رمضملا هيبشنلا ةلوقو . هل راعتسملا كّرني _

 ةع ىكف ةلوقو ٠ هيلع ةراعتسالا ىنبف وسفن يف ركشا هرضا يذلا ظ

 ماربالا لح يا ضننلا هل تبا نأب لبحلا نع ىنكف يا مرخأ ىلا
 .همننيف [ريضم امييشتوب ةهبش دق لا ىلع ٌلديل ويزاول نموهيذلا

 يف رمغملا هيبخقلا انه نأ يا ورخأ ىلا هيبشتلا اذه ا ةلوقو

 ,زالر كذو . ةيانكلاب ةراعتسا بسب لحلب دهلا هيبقتكا سغنلا
 عوجلا نم ُهلوَق اوقو ٠ ةلييخت ةةراعتسا ىسي ضننلاركذك بهدم

 يف ةلوقو ٠ عوجلا ببسب اهيشغ امل يا ليلعتلا هيف نم ءرعل لا

 هتهارك يف ةلوق كل ذكو . هيشلا هجو وهو ِهلامشا

 بْكرملا زاجلا

 هانعو هبشي ام يف لعتسملا ظفالاوه بكرملازاجلا
 كارا يا 5 يف ددرتلل لاقي اك ل هيبغت لالا

3 

 38 وددرت ةروص هش .ىرخ ارك الجر

 .هرابدأو هلابقأ يفكْش نم ددرن ةروصب رفالا كلاذ

 .لجرلا د درت يف لمعتسي ام ركفلا ددرت يف ليعتسبف
 ةراعتسالا 3 ىلع لينا كل لاني زاجلا اذهو

 ركذو لينف أ هيبشت فاك دواعتم نم هفجو عازتال
2020000001011 



 زاجلا 1

 ل ا 7-1 0 هشملا هكر

 ةناريغ هب كم ماد كّرتيو هبشملا ركذين اركح تنل

 لع ةلالذ هّبفلأ هيزاول نم قش تابثأب هع ىنكي
 ل روافع تينا ]روش ىتفرلل ف رايغللا يملا

 يد قالب ومن 3: يلا هب اشم دن نمل
 تاننماب ةبع كف ركاب يع ظيزل ةلثسو كوك
 ليلا اني دنا هل همولوا وع وني ىلا ضنقلا
 دقو.ةيليبخت ةراهتسامزاللا تايثإو .ةيانكلاب ةزاعتشا
 . فوخلإو عوما َسسابل هللا اهناذآفوخت كلذ ل كعب
 ايمن فوخ او عوجملا ن نم اهيشغ 1 ىيالقللا واعتسا

 كللذ هبشو . ةحّرصملا ةراعتسالا يمن هلاتشا يف هب هل

 يبف .هتهارك يس ثيبخلا ماعطلاب هسفن يف سابللا
 نم يف ينل !ةفاذالا ها تبثإو . ةياكلاب ةراعتسالا

 ةيليبخلا ةراعتسلالا بف . ماعطلا مزإول
 '”راعتسملا اهيف ركذي يا مرخك ىلا هب هبشلا اهيفرَكَذي ةلوق

 2 2ع سس سس سه هس سسسججسو

 هس يب يببييبببيييبييييييبييبيححييحييحيييحيححيييييح بسس بسسس بيبي يي يب بيبي ب ب بيبيبييباب-اب-ب-بإب-ب ب ا-بيا-طإطهإ----اا-ِإإبب-- سا



 |,  نيفرطلا نءركذي امراددعاب ةراعتسالا

 ةنمراقطملا نيعوه لراس اب قاراؤملار
 لج جيشرتلاو ديرتلاب دارمإإو . اوكسن يا |وضتعا ةلوف

 فدو . هداح يا حالسلا كاشو . ةهشرمو ةدرجم ةراعتمالا
 بكارتلا دسالا رعشدبللاو ٠ تارافلإو عئاقوأ| ينوب يمر نم

 انهو يا دير تل اوهو ةلوقو . امطق رافظالا ملفلو . هينتك يب
 _ جتمالاوهو هلوق كاذكو ..ديرغلاوه لولا

 ُق ترا يا ةرخآ ىلا ديرمتلا نم غلبا قالطالا نا ةلوقو

 ركذي ال ةقلطملا نال . ةدكرلا نم رثكا ةغلابم ةنلطملا ةراعنمالا

 اهني يواسنلا يضقنب كلذو نيفرطلا بساني ايم >يش اهيف
 هل راعتسملا بساني ام اهيف ركزي ةنال ةدرجلا فالخب ةفصلا كلت
  ةبترلا ف ةنع اطغم نوكيف ةنم راعتسملاب ةبوبشت يضتني كلذو

 تناك *ةماراشاملا بناتي ام اهيف كذب نذل
 راعتسملا هيدت نع رظنلا عطنب رعشب كلذ نال اهيينلك نم غلبا

 فتبع وه ةنأك ىتح اهني ةبترلا داحتاب ىوعدلإو ةنم راعتسملاب هل

 ةقيفحما يف ةنم راعتسملا

 نيفرطلا نم ركذي ام رابثعاب ةراعتالا

 هب همشملا اهيف ركَذي ةراعتمالا نا تولع دق



 زاجل | 1

 ناامإو . اهدحا بساني امم ائيش ركذي ملو ةماقإلل

 | ىحن ةدّرجملا اط لاقي و.هل راعتسملا ب تاير

 راعتسملا تساني امب وا. ”رهاظ وهو يري كنا نب

 راعتسا. هللا لحي |ومصتعإو وحن ةحشرملا 0

 ىهو ةنم راعتسملا بساني امركذف دبعلل لبحا
 .هلوق يف اك جيثرتلاو ديرجتلا عيلجي دقو . . ماصنعالا

 ا ل ةرابطا نبل هل رفّذقم حالسلا كاش دساىدل

 0 بست 0

 0 هز يف
 3 بساني ام كرتل ديرجت نم غلبا قالظالان الءأو

 اهنيب يواسنلا ىوعد ىلع ءانب لوالا يف نيفرطلا
 ىلع ءانب هيف هل راعتسملا بساني امركذا يلانلا نود

 ركذل اهيلك نم غلبا عيشرتلإو . ةنمر اعتسملاب هييبشت
 ظ هييشنلا يسأنت ىلع كانب هيف ةنم راعتسملا يمسي ام



 |؟ ١ اهب لصتي امرابنعاب ةراعتسالا

 | زاعنسي مث :ًالوأ فرحلا ىنعم قآعتمراغتسي نا ىلع يلا ,ةانررف
 | هلوق يف راعتسملاو . لمعنلا ةراعتسا يف رم اك هل اعبن فرحا
 ظ مااا .. يف مالوهو .ةرخا ىلا نوعرف لإ ةطقفاف
 اال :. مم راص دقوه اذاف انبا مل نوكيل ىنوم [وظننلا

 ظ 00 يلا ةّونبلاب تيبش لمنال ةيغ رالف تناك

 ' تّريعتساف طاننلالا ىلع ةيزم امهم ز ةدحإو لكنا عماجب اهلجال
 | عنو , ال اعبتاللا تروعتسا مث. ةبفاعلا كلتل ةياغلا نه

 | ةبقأع هييشن 0-55 2 ىلا هيبشنلا ناف هلوق يف ةرابعلا

 نوكف طاتنلالا ىلع اهتم لكبترت يف ةّياغلا ولعب طاقنلالا
 ' ىلع بيرل او . لجرلا ةلزنب ةيقاغلاو ...دسالا ةلزتنب ةّيئاهلاهلعلا
 | ةلزتنب ةواذعلل هوطقتلا موك ةلاهقساو . ةءامجشلا ةلزنب طاقنلالا

 ٠ هب هّبدللا يف ةلملاف كلذ ىلعو . لابنلاب دال ير ةلاتسا
 اقفال 43 ملا هجو وه يمدلإو .هبنملايف ةقاعلا
 | يضقفت ”ةقيقد كاحيالا هو زاجلا ىلع ةنيرفلا يف ةوادعلا لجال

 ظ لمأتف هلونب ةمالك متخ كلذلو . لمأيلا

 ااا يبي

 ظ ان لصي اي لامعا امش

 ءيشب نرتقنالن نأ اما | ةراعتمالا
 ظ اهيفرط ننيشافم ام

 راعتسأ. أهانب أم و ءابسلاو وحن ةقاطملا انلاقيو
 ظ «انيلا



 زاجلا |[

 وتأعب اودع مل ةنوك يثو طاقتلالا ةبفاعلر ا 1"
 احلا بترثلاف ب 1 ؟يراالا

 ظ 7 0 7 0 0 م ةبفاغال
ْ 

 ا ناك ناف يا ورخا ىلا اللعف ناك ناف ةلوق ا

 ظ ردصملا ىنعم هيبشت ررثق ووحنو لعافلا مساكةنم قي اموا العف ا
 َ ردضملا كلاذراعتسيف . يتلا نمر ديلا دع ؟ ةلراعتسملا نم |

 م هتراعتدال اعبت و قشي اموا لعفلاراعتسي مث

 | . لوا داقرلا توا هفن رديف . تامدنا تعب تالف
 ظ ةراعتسا نوكنف . . ثوم داقرلا ةراعتسال اعبت تاحَدَقَ رراعتمأ ظ

 لوقو 0 ةنم قتشي امو لعنلا ةراعتسإو ةيلصاردصملا

 قطنلاب ةلالدلل ةلوقو . لاحلا تنطن طوق يف ِي |ويف هيبخشلا ناف |

 ىنعملا جاضياةيس قطا ةلالدلا هيبشت هيف د يا و رق ىلا

 . هب هبشم قطنلاو .هبشملا يف م ةلالدلاف . عماسلا نهذ ىلاولاصيإو

 هبثلا هجو ىنلا جاضيإو
 طدللا ترك نو ياورخأ ىلا افرح ناك تاو ةلوقو ظ

 | ةزواجل او ةيفرظلاك هانعم هايس 0 هيبشتلا َرّدَ ف ارح راقتنملا

 "مط 6 كوي يف وعمري ذيرأ اذا اهتالو
 0-10 ك00:7:577عععكككككككككككذذ#ذالالالاللالالالتخأذأذ حساس ْ



 ![5 راعتسملا ظنللا رابنعاب ةراعتسالا

 ةةبارغ ةراعتسالا دافاف هب ليمن

 راعتسملا ظنللا رابنعاب ةراعت.الا

 ف تاذل ةقيقح سنج مسار اعتسملا ظفلل 0

 اذا راك :ءلوا.عاجلا لجرالريعتس اذادسالاك

 ربعتسا اذا ماك ًاليوأتوا ا ريعتسا

 01 نكي مل ن نإو .ةيلصا ةراعتسالاف مركلا لجرلل

 هيشئار د ةمؤيشي اموا | الاعف ناكناف ةيعبت يون

 ١ ةتفملاو | لعنلاراعتسي م آلوا راعتسيفر دصملا ىنعمل
 هع اذكب لاحت تسقط موتك ام ةنم
 جاضب | غي قطنلاب ةلالدلل رّدقي هيف هيبشتلا ناف

 ل لعدن وب عبتتسي نهذلا ىلا وتيدأتو ىنعملا
 هيفا رق ًرح ناك او ”ةوحنو ةقطان لاح

 أعم ريسفت دنعوي ربعي اموهو . هام

 ىحب لعنلا يف ةانررق ام كح ىلع اهوحنو ةيفر ظلاك
 هيبشنلا ناف .اودع لل نوكيل نوعزف ل( ةطَمتلا



 زاحا 1١14|

 طابالا "طا قانعاب تلاسو اننيب ثيداحالا فارطأب ان ذخا

 ظ 53 يب نا طابالا ىلا لمفل ملأ :لمقل 1 دنسأ هلال

 اه
 طوفاضا كلذلو ةلوقو . بولا هادرلإو .ريثكلا ىنمهرهتلا

 ا عع ىلع ةنيرفلا وه هنا ىلا ةراشا هرخآ ىلارهغلا هيلا
 القل صو ره انإ, كلذ لكي فضويال ل3 بالا
 رورخا ىلا ثيداحالا فارطاب انذخا ةلوقو . ءادرلا ظنل هل راعتسملا
 لبق لوفي رع ري
 محام وه نم ناكزالاب حمو رقجاح لك ىنم نم اديضق اليو

 *ئاروه يذلا يدافلارظنيلو انلاحر يراجلا بدخل عتّدشو

 .ةنيقد ىصح هيف ”عسإو ليسم وهو معنا عج تيلا يف 5
 نرا يا ءرخآ ىلا راطمالا ناليس راعتسا ةلوقو . لبالا يلطملاو
 لبالا رسل لابالا يف ةعفاولا راطمالا ناليسراعتسا لئاقلا انه ١
 روهظا هل ديم ةراعتسا تناكف. ةسالسلإو فنإللا عم ايفح ريس

 لبالا نود حلابالا ىلا ناليسلا لعف دنسا ةئكلو . اهيف عماجلا
 نا ديفيل ”لطملا قانعا تلاس لفي لو جمابالا تلاس لاق ثيح
 اكاهب تلاس ىتح ءاملا نم ىلنت اك لبالا نم تألتما دق لابالا

 ا



 ا عماجلا رابنعا: ةراعتسالا

 رونلا عاتجاك انكم ءيش يف اعم نيفرظلا عانجا

 عاتجاك ةيدانعف ًالإو . ةيقافو ةراغتسالاف ىدّشإو
 مله يف ليعتسا ٠.ةيدانعلا ننو. لجرلاو دالا
 مذا 42 ار باذعب ورغ < نيذلا ربو وحن

 ةيهكينلا ةراعتمالا اط لاقيو

 عماجلا ر انغاب ةراعتنالا

 ناك ام يقو ةلّدتبم اما عماجلارابثعاب ةراعتسلالا

 ال لاقيو . يري اتسا تير ون ارهاظ اهيف عما
 اًضماغ اهيف عماجلا ناكام يثو ةميرغ امإو . ةيماعلا
 و راعتسا.فورعملا ريفكيا ءا د را ريغ نالفرطوتك

 'نوصب زك ةبحاض ضرع نوصي ةنال فورعملل ءادزلا
 صبالا اموهورمثلا هيلا اوفاضا كلذلو .ةسبال هادرلا

 | دكو: ةيصاخمل | اه لاقيو. هلدولا دل فلو 2
 ةلَوقك ةبارغلا ىلا اهب عاب راو



 زاجخا ١7(

 | ةراعتسإ 2 ةمايشلاك ةنمراعتسملا يف ىوق ا

 ا  نيفرطلا موهغم يف لخاداما اضياوهو. .لجرال ددالا
 ا هبذ عماجلا ناف .ماننتش يأ قّرم لك ممانقّرمو وحن

  جراخامإو . امموهنميف لخادوهو لاصتالا قيرفت.
 | هيف ماجلان ناف .اهقلغا ي مول محوحن ةنعا

 | يف لخادال نيفرطلا ضرإوع نموهو لوخدلا عنم

 ا 0
 |١ ديلجلاو داوسلا نم ةروظنملا ةئيطا يا ةئيهل عماجلإو ةلوق

 . ةبيرغلار ومال اب نايتالا يا بارغإلا عماجلإو ةلوقو . اهريغو
 روج | غاغبلاو . ةنيفسلا ةيراحلاب دارملإو ظ

 اهموهنم يف لخاد ةلوقو . رقي لك يا قّرزم لك ةلوقو
 لادتالا قيرفت ةنم مفي اهبنم دحإو لكركذ اذا يا

١ 

ْ 

 أ

 ظ
١ 

!| | 
31 
ْ 
١ 

 !ر

١ 

 ٍنيقرطلا رابلعاب ةراعتسالا

 ذا لج رلاك اسحاق اًموغم هل راعتسملا ناك

 ريالا نينا |ىدّاك ًالتعوا 0 0-7

 ناكن إو . ملعتس اكةي,بخف ًالإو ةيقيتحت ةراعتسال اف

 ظ

 ١
ْ 



 1 عماجلاو نيفرطلا ماكحا

 عئاجلاو ةغالبلا هلراعتسملاو . ةفارعلا 0
 ١( ناف رظلا فلل ل قو. نع كلاذ لكو . ب

 يف اذنع ل يا 2

 يف ا 7 ىدا 3 راغ1ا ك
 |/عترأ املي“ ةيراجلا يف مانلجح مل وطال

 3 ,5 راعت باول يلفع وهو ريكيلا ةيرامللا ا

 أ هدب نكي ذ عماجما فلظخي دقو . يس -

 | *اغبلا م مكتايتف اوهركت الووحن لع ةضعبو [بسح

 نمارتخا يخ عيابجات اف. دفعت يل انضخت 22 ء.أ

 سس سس جسما 0 سس سس سس اف سعه ع

 كس م سس م د 5

 دقو . يلنع وشو بلاطلا عنب . يسحر هو باها

 يناعومو نييسح ايا ف قع نافرطلا فلن

 ع درت انام 5 اهو 0

 ٌدبالف هبشلا هجو نع . ةرابع عماجلا نأ تماع دفو



 زاجلا |14

 / يشي اذسا ثي أر ليفاذاام فالخي 8 ضوامريغ ب دارلا

 او ةبباشملا يزاجلا انه ةقالعو يأ ةيباشملا ةنقالعو ةلوقو | ظ

 ةعاج"ا يف نيفرطلا |

 0 ظ

 | هّفلا لاخدا يضخ ةلوقو . يردصملا راحل ظ

 ظ دقف اعاجت لي ديرتادما تيأر تلق اذا كلنال هزخا ىلا

 . طنقف هب ':هيش ال ا ع ع

 0 هناك اح لعج ىلع يا مركلاب هلي وأت ىلع ةلوقو |

 ' ديفتسب هلوقب دارماوهو ٠. زكا حج لوانتي مركلا لجل
 | ىياركذي دا ارا اًئاح مويلا تي ارةلوقو ٠ ةنملا كلم ديالا

 يف ىرينا فنككيال ييفحلا متاح ذا زاجلا ىلع ةيرثلا ب 59

 عماجلاو نيفرطلا ماكحا

 ىحن اسح عماج و نيفرطلا نم ُُك نوكي دق
 رانلا ماتق ةنمراعتسملا ناف . ناخدب هامسلا ينأت موي

 كلذ لكو ٠ ةعيطأ عماجلاو باويسلا 4 ةلاراعتملاو

 ناف. ارا نايبلا 2 نإ وع الع نوكي دقو. يمسح

 افالم عج او ينفسلا



 ىلإ ١ ةراعتسال | ماجحا

 , عاد نيم
 ظ راعتسملاوب داريوةنم راعتسملا الا كلذ نماهيفركذي 5

 الجر هب ديرت لاهنلا يري ادسا تيار كلوقك هل
 راثتسل )و كورتم لجرلا وقول راعتسملا نإف, اع
 ام ريغ يف هلاعتمال زا وهو ديدان دم اود

 لم علال ةنال ى مرلا هيلع ةنيرقلاو . هل عضو

 ةءاوشلا ف ةهباشملا ةتقالع 9 ”يقيفحما دسالا

 يضع انا الع نيكأل ةراعتالا نا لعأو
 كلذ لفحيال 2 وبهبشملا سج يف بشل لاخدا
 دل 0 صوشمل 8 ياني ةنال

 م ىم 1 كيفتنوف عركلاب كليو لع ةنراعتسا

 ًئ ركذلجر تيري ٠ ما مويا 50

 ةءامشلاك هببسب ظنللا 64 يذلا يا هب راعتسملا ةلوق

 يزلا ِهبلع ةنيرفلاو لوقو . عاجلا لجرلل دسالا ةراعتسا يف
 ال ةناف لابنلاب ييرلا ركذ زاجلا اذه ىلع ةنيرتلا يا هرخآ ىلا
 نا ىلع كمي كلذلو . سرتنملا ناووحلا نم هرودص ليج



 زاجل ١١1

 هراقو , هت وسلا ةدارأ عنم .# اف ةبقزلا ىلا ريرفلا
 يا سإلماقب كلذ ىلع

 ليو رابعاب ةلكلاح الام كنا عاد ١
 اهليوحترامعاب اهلع قلطيرخآ قعم ىلا مانع ه نع

 اما نوكي ليوحتا اذهو .رخآ زب عا يلا هيارعانع ]
 "ديل هيف ومجانا وحن ظفللا نم ةيش فذحب

 ملرفخي وحن ويف يش ةدايزب ؛ امإو .هموق نم يأ العر

 اههمارعا يف لصالا ن ناف مكبونذرفغي يأ يويخ نمأ
 ا هيبكح ىلا ريغبف ىلانلارق يصنللو لوف 0

 ىرت ظ

 صح ظ
 ةراعتسالا ماكحا

 اهيف ناك هيبشنلا ىلع ةينبم ةراعتمالا ت تناكأل 0

 نع ةرابع ةنمراعتسملاو هّبشملا نع نع ةرابع هل راعتسملا
 4 رارشيسلاو ضنا ناقرطلا طا ]اقي و : دب هقملا |

 هلا ريغ عماجلا هل ٌلاَقِيو هبغلا هجو ضرع رابعا



 1١ لسرملازاجلا ماكحا

 ذيع مو ٠١ اه ةلوعنمر يخا ة ةروس يلو
 ح1 ناف هنيغ يأ . هتهحر يدي نبي ارش 3 , جاير 0

 )يأ. | .اتابن هامملا ترطما ف هيب وال يا

 وح هلم مابا ,ا.ةنع بس تاهلا ناف ارطم
 لاختاو اذ ملل دا لا . هيدان عذيلف

 ظ ( مهجيا |ءرانلا تارا | ةنمحأ باا ىدائوؤحن ةيفا

 2 0 | ١ اهيف ةّلاح رانلا ناف
 هل (١ نيعالا ناف ميرظن لع يا . سانلا نيعأ
 7 |. ملوما | ىلا اوتو وحن ملغ فراك نكمل

 اوفي تح ملاوا نوتيال منال ادي !ونكنيذلا
 ا رصعأ نار ارا يناوحنويلاريصياموأ٠ ا ١س ماي الو

 | مرصع لاَخ ةتالريخلا لاريض ارت
 يف تاروكذللا | هذه نيب ةقالعلا ناف ارم نوكيال

 ١ ةديزرتلام رج لو ةلرتلإوي نإ ةيلكلاو ةيئزحملا

 ا  ةيسنكةل ةعوضوملا ىنعملا ةدأر | عنب امركذامعيزاجمىلع



 و ليلعت ةلاعتسا "ربل ةلوقو فرعتس حاضرا دل ارا زاوج

 محا مل ةقالع نوبنعملا نيب نكي مل اذا ةنال . ةقالع نم ل ٌدبالو

 م ريرتو . باتكلإو سرفلا ةلثسم يف اذه ليبق رم اك لاعتسالا |

 | يذلا ىنحلاريغ هي ةلممعتدملا ةلكلا وه درنملا زاجلا نا ةرابعلا
 / لايتسالا انهو. .بلإلا ءىىلا عابملا يفيد

 ا سأل اد ديب ارح 2 مجو ىلع هن ءالقم |

 ةلكلا كلت 2 تعضُو يذلا ىنحل |
 ١ يوه راس مسا

 لّسرملا زاجلا ماكحا

 دع يدوب هكر اجلا ةقالع نوكت دق

 | أطخ انمؤم لتق نمو وحن هءزج مساب هيشلا ىسيف
 ظ زج ةبقرلا ناف نموم دبع يأ . ةنمؤم ِةبقَر رين
 5 وار منا ي يف معباصأ نولعج وحن سن <ءلابو 1-7

 . اهنم لزج ايو عباصالا فارطأ يثو مولمانا

 0 ماب وسيف م أزالالا ثيح تم نوكت

 ةلعافسفنالا نافممتارا ىلا ىا : ك1 م

 ا نقرا ىاابمكا ان رش وك هلوعفم وأ 0



 |. ةماكحإو زاجل ممسفن

 زاجملا باب ظ

 ةداكحإو بابا اذه مسقت ظ

 لكلام هللا بكرت مونملا زاجلا مسني .
 هب حالطصأ 927 تعضو ام ريغ يف ةلعتنملا

 ّىعملا ةدارأ مدع ةنيرف عع معا وجو ىلع طاق ظ

 ىنعملا نيب ةقالع نم هَل دب الو . هل تعضُو يذلا

 ناف. ةلاعتسا صن هل عوضوملا ىنعملاو هيف لمعتسملا

 وهف الإو لسرم وهف ةهباشملا ريغ ةقالعلا تناك
 هباب يف هيلع مالكلا 2 بكرم .ازاجلا امإو. ةراعتسا ظ

 يف ةلوقو ٠ ةننح ا نع زارتحا هل تمض و امينإغ قلو

 لاخدا هب دارمإو ٠ تعضو هلوقب قلعتم بطاختا هب حالطصا

 اذا ةرلصلاكرخآ _حاالطصا يس هل عضاو ام يف لمعتسملا زاجلا

 ويف ازاج نوت اهئاف "بايب ننا دير 2 2 .

 ا
 ه5 7 اع هب زرهحا ٠ ا 3

 مدع ةنيرق عم ةلوقو .٠ رباتكىلا اريغم سرفلا اذه ذخ تلق
 اهيف نزال ةيانكلا نع زارتحا هل تعضر يذلا ىنمنلا ةدارا



 هببشنلا | *
 ممل 0 ممم مص

 هيدا ركذ عم جاتو نفح ام ةغلاملا و

 قي ياك كلوقك هفذح عموأ .لسا ديزوحن

 د ل

 ةغلابملا يف اهريغل ةقالو
 | م د مرا 00

 قلما نمملا ريرغلاو . دإوسلا ديدشلا وا دوسالا ما

 قاحنلا ءاعذاب دابا نادل ةّوف يف ةلوقو ظ

 فذح نرال ةاجاو هجر فذحام ةلوقو . ىلعإلاب ىلدالا أ

 فذحو . هصوصخ ةنيعب ةناف مر كذ فالخج ةموخ ضقفب هجولا |

 0 ةريافملا يضنقي هتاف اهركذ فالخب نيفرطلا داحتا يضنقي ةادالا |

 | ءركذ ىرج ثيح يا ديز . نع ثيديلا ماقم يف ةلوقو ٠ اع

 لاقيف . نالفب ديز كتف لبق اذا اك هنعاجش نع رابخالاو

 | امدحا فذ ام مةلوقو . هيلا ليبس ىلع م4

 ىحن هبيشنلا هجو هي قذح ام ع دعبو يأ هيف :

 تعلو ةءامشلا يف بلا ديز وحن ةنادا وأ: دمالاكديز.

 ظ ةعامجتلا يف ل وادشال اكون هنودب و ١١ رم اك هيدللا ركذ عم يا

 أ فذح امري يا اهريغ جب وهج ظ

 دضالاك ديز وحن كلذو . طنف اهدحا وا ًاعيج ةتاداو ةهجو ظ

 ةنغ رابخللا دبع ةعاجلا يف دضال اكوا . ةعاجتلا يف
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 ١و7 هيبشتلا نم دوصنملا ضرغلا
 000000 ااا همس ب ب

 هلوقك ةنبي زن وا . سنألا نم ةيلع تناك ام ىلا

 ٍريرغلا يبظلا قلك نيبجلا ةحضإو دارم

 هوقك ةنيجمل وأ

 ”طات زوعوا ةقهفي درف  ةنأكف اًنْدمم راشا اذإو

 لاةيبم ضرتلا دوميفهيفتلا نك

 هلوقك هب هبشملا
 حدد نوح ةنيلخلا هجو  ةتّرُع نأك جابصلا ابو
 اهنم "نا هنوكل اماهيا ةفيلخلا هجوب جابصلا ةّرغ هش
 رما يف نيئثيشلا نيب عيجا دارب دقو .هبشلا هجوهف

 نود يواستلاب ءاضق هيبشتلا كّرتيف ويف نآيوتسي

 هلوتك محرتلا
 مجنالا نبا راس ردي مل جدلا يف بقاولا ٌبهشلاو نخل نا
 ىلو . ءايضلا يف نيفرطلا ءاوتسا ىلع لدي اذه ناف
 تمع اكبشملا لع هبهبشملا جيحرت ةنم مزأ هيبشنااركذ

 ةدافاب ايفإو ناك ام هيبشنلا نم لوبنملا نا ملعإو .

 يف هيبشنلا بتارم ىلعاو . دودرم ةفالخو ضرغلا



 هيبشتل أ ٠١1

 ةضالا 0 0 ةمم ىر

 هيبشتلا نم دوصنملا ضرغلا

 ىلارمالا رثكا يف دوعي هيبشنلا نرم ضرغلا

 هلوق يف ا هلا> نا نايب امآوهو هبشملا

 نارزيخ نم اهماظع ن 6 ا امال دنا اهل

 ىأ . نيللا نم اهيف امل انأيب نارزيخماب اهءاظع هبش
 هلوتك هلاح ناكما نابي

 ملأ ٌنهعزنو ماهسلا عقَو تضرعا يف نإو ْتَرظتنا هاليو

 ناكمال انأيب اهعزنب اهضارعأو ماهسلا عقوب اهرظن هبش
 داوقك هلاح رادقم نايبوا . اعيبج اهمب امالي

 و الأ بارغلا ةيفاك 5 ب ولَح نوعب رإو ناتنثا هيف

 .اهداوسر ادقملا انأيب بارغلا ةيفاخب دوسلا قاينلا هبش

 هلوقث هل اح ريرقلوأ
 رمال اهربك دجاجألا لم ... اهثاو َرفادت اذا بؤلقلا نا

 اممدوعر ٌذعنل اًريرقث ةجاجزلارسكببولقلارفانت هبش

, : 
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 5-1 هنادار اتعاب هيذدلا

 | برطضيف .دانقوا سيب نم النا هدي يف لس لهآلاو يارلا
  مجللا يأ لوق نم ةرابفلإو . وطبض ىلع ردنبال ةنال كمميام
 ىلا ريزولا وهف ةلوقو .٠ ّلَمألا فكيف ةارلاكس لاو ملا
 هلبق لوفي ءارزولا ضعب وجم يف مضعبل تسيب هرخأ
 ءابا لاح يف هتيخل كيرجن 2 ىوس ريزولا دنعام تسلا ةل ! نم

 | يف لوقو .٠ ةرازولا يا بصنملا ثيبلا اذه يف تسدلاب دارللإو
 يا يرزأ هب تددش ملوق نس وب دشي رزأ الو يناثلا تييلا
 راذعلاف ياءادتبال اب ” عوفرم ريخالا ت تمببلا يف رانعلإو . يريخ

 قيرحلا كلذ نم ناخد

 -- جه جوع

 هنادارابنعاب هيبشبلا

 دكذ اموهو لَسرم اما هتادا راهنعاب هييشدلا
 ىلعانا و هبف تق ذعأم وهو دب رمانإو «ةادالاا هيف
 ىلا هب هّبشملا ةفاضاب امإو٠ بالا - كك
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 امإ ٠ يأرلا يداب يف ههجو ءافخل رظنلا ناعما دعب
 يفك يف ةا ةارملاب سيف لا هيبشت يف اكليصفنلا ةرثكل
 ظ 0 و ةلصاحملا ةعيط أوه ه هيف هجولا ناف . 06

5 10 00 0 

 0 وشايب راد دبس 0
 لا هب هينللردطخ رود أباح . ضاشألا
 هلوق ٍ

 0 ضررا لاا ُدّشِب رزأ الو نزولا
 ىلا هلاذشأ نع 0 بيرقلا يوعز

 هلوقك ةبارغلا

 هناشد زانعلا كلذ نفر انكلا ٌربتغ تقّرحأ لما رج
 نا الآ ل دعبم ربدعلاب لاختاورانلاب دخلا هيبشت ناف

 ةبأ رغلا ىلا 0 ءرتخحأ ناخدلا ثيدح

 نم هيف يدابلا نوكي نا لمنجم يأرلا يداب يف ةلوف
 لوا يف ياماللا زوم نم نوكي ناو .رهاظلا ىنعب صفانلا

 سس سس سس سهههجح جس سسسسسس سل ب# ب  ششلييييسسهههسسسسسس سس سسسسسس سسس سس تت سبب يس ب بب؟©؟ثي يب سس سب سس سس سسللٍب



 هنآك اموهو» 0 : 1

 هبنَركَُذ اموهو لصفمو . ماعطلا يفرط مالكا

 الا ويف لقتنيال اموهو بيرغ ديعبو . ةرادتسالاو

 |. ههجو رابنعأب هيبشقلأ

 عيب هب هش ام عم مبشم لك عيجف هيحاص عم فرط لك
 عم اماحاس يثو صارعلاو . موجنلا عم رايدلا موسر ثو لولطلا
 سثثلا ةلازغلاب و راهنلا عافترا ىضنا دأرب دارلاو . يلايللا
 اهعولط دنع

 جلل 10

 ظ دلعوو لأ ىلا ههجو رابنعأب هببشتلا مدل

 ارك هيتن يف 15 ةدعتم نما رت

 لع ١ سبل اموهو لدتريغو. 0

 كب وجنلا ملوةك هبشلا هجو ويف ركذب ل اموهو لمح

 صقل ةءاجلا ماس دنالاك يول

 امج نظن (ذيقدت ليغ نيل
 ىأ . ةريخ | غب درولاب دخلا هيبشتك هيف ليصفتال

 قارشالا جبس ردبلاب هجولا هيبشتك ليصفتلا ليلق



 هيبشنلا ٠١
 92952 ي ب22222 يل ا يي يي اا يا 200111 ا سم

 هاوقك هلم عم |ونم
 _عوردلا يف ةنسآلا فارطأك 2 دابليللا قوفو 3 ةَوضَو

 هاوقكهيحاص عمو

 .لايل نمناك صارع يف 3 نمأك .لولطب
 مانيفدلا يئانللو فونلملا هيبشتل قاما ءالل لاةيو

 دعتي نأ اماف نيفرطلا رفق . قورفملا |

 هلوقك لوالا ظ
 يلايلاك اهالك يلاحو ,ديسيبملا غد

 ظ رخآلا لونك يئانلاوا

 الازغلاو: ةارفلا : يق. ىلا ةارانب ترم ظ

 عيجبا هيبشت يناذللو.ةيوسنلا هيبشن لوالل لاقيو

 . ةييشب ناويحوا لازفلا وادا : تبلل لالا دخلا ظ
 ظ نانسالا مدن رغشأو ظ

 هبشملا دّدعت اذأ يا مرخآ ىلا نافرطلا د دعت اذا وقو

 هبشملا عي وثم عم اهم فرط لك عبي نا اما ب هبشلإو

 ليللإو بيهشلا هو ف عبج هب هبنملا عمد هبشملاو هبدملا عم

 عمجي نا امإو . اذهب هّبشملا عوردلإو ةئسآلا فارطا عم نييبشملا



 5 هيفرط رابنعاب هوبشنلا

 ضراع هو الف وحن ةهباشملا برق دافا نينا 3
 ىحن اهدعب دافا ١ كقلا ٠ ناك تاو مهني رثوأ لقسم

 ىهو أمي لعفلا ناف . اروثنم رفع م

 هيبشنلا لع لد ينانلا يف بو لوالا كبس ىأر

 تيأو 5 هتاذأ ع قع 57
 ظ

 ظ هيفرط رابثعاب هيبشتلا

 . رالوفمب درفم هبيشت ام هيفرط رابنع اب هيشملا

 ...نآديتما او ديلا هجولا هيبشتك ناتلطُس اما أهو

 نافلتخموا . تننلملا يبظلاب ديغالا مالغلا هببشتك

 ءاقرزلا نيعلا هيبشتو موظنملار مولا رغنلا هيبشتك

 هيبشن يف عا فكري دوم هيبشن أمإو . نانسلاب

 بكرم هيبقت امإو.ربنعلاب ًظيقنم ناوجرالاب قيقشلا
 قيقشلاب دخلا يف لاخلا هيبشت يف اك كرفم

 ' قيرف لك عيجي نا اماف نافرطلا دمت اذإو



 هيبشتلا مم

 اوف ةيسورم# دارلإو ٠ ةروكذملا ةلثمالا عن فار

 أم هنا لاقي ٠ يركبلا ةرم نب ساسج هتبرك دنع و ريعب رييقتسملا

 ىرعع اي لاقف هسأر ىلع فقو يبغتلا ةعبب ز - بيكى را

 يبا ضرالا هاضمرلاو . تييلا ليقف ةلتق مف ام ةبرشب ينتغأ
 سمثلا ةرارح ةّدش اهتنضعا

 || بكرملا نا دّدعتْملاو بكرملا هبشلا هجو نوب قرفلا ن نا ملعإو

 ا يك دعب ةلصاخلا ةئيطا يف نيفرطلا كارتشإ هيف دصقي ظ

 00 ددعنلاو . دحإول[ ةلزنم لري كلذلو اهتلمجي رومالا

 هتذح ىلع أه دارفا نم ردحإو لك يف امكارتشا
 ّيسحلا هيشلا هجو يا رخآ ىلا هافرط نوكبال يسحلاةلوقو

 نكيرلن إو يا هيبشدلا يف ةدئاف الف ًالإو ةلوقو. "لنعلا ةلوق كلذكو

 هبشملاب هيشملا قاحتإ ةنم دارملا نال“”ةدئاف هيبشتلل نكي ل كلذك ظ
 مل ب هبثملا يف ىوقأ هبشلا هجو نكي ل ناف . ةفصلا كلت يف هب ظ
 ةنم دوصقملا ضرغلا لصحي ٠ ظ

 هيبشتاأ ةادا

 قوه أمو لثمو اك فاكاأ هيبشتلا ةادا

 .و ريك يا بامجلا رم زخوحن ف لت دقي اهانعم

 ناك 5 ناف . هيبشنلا ىلع لفي | ناك ن اف . هيعنلا ىلع لدي لءفامعينفيدقو |



 هس <

 5 راب 5 ارد ةناف "يلقعلل اًقالخ لقعلاب
 هبشملا يف ةنم ىوقا هب هع عملا 204 نأ هبشلا هجو

 هييشتلا يق ةدئافالف ًالإو

 ظ

 ظ نوحي كي نا يا رع ىلا نيفرطلا ةئيتح ف لخاد ةلوق

 اءكزجوأ . ناسنالا ىلا ةبسنلاب ةيناسنال اك اهحاتب اهتيهام سفن
 اناويح هنود ثيح ىرماضيا هلاةيسلاب قتلا" 000

 1 اذاف . رخآلا اهوزج قطنلاو هتيهام هزج ةينإويحلا ناف . اًنطان
 أ هي وا اًنأسنا اهنم لك نوكيف لهاج لجرب الاء الجر انهش
 | نسكت يش اهدا تاع ل انعم
 ١ درج يناثلاو اهمامتب نيفرطلا ةنينح يف لخاد لّوالاف قطنلا
 ةنيلا انهبش اذا كيا مرخآ ىلا ءالحناك لوقو . ىنخيالاكاهنم

 الان الا لم عما ناك كشرط اكو عصا
 | ةرداص * يجراخ ما يف لب نيفرطلا ثاذ يف ةّرفتسم .ةئيه سم

 ظ امنع

 ظ ديضلا دخملا هيبشت .نرم دقن ام يف يأ رم أم يف ةلوقو
 ٠ .بملا ليطتسم ضيا بع ةيح الإ . دمالاب لجرلاو

 | ىهو رمحأ غبص ناوجزالاو . رجا تاذ ضايرلا قئادحإو
 ف 00 دس ةلوقو .٠ هب غوبصملا بوقلا لعتسي



 | نابلاب ءاضمرلا نم ريبتسملاك- . .ةعركذع ىرمعب رقما |

 هايغالا نم ةاصاحا ١ ةلاحاوف هيف هبشلا هجو ناف

 ْ هب عافتنالا ةي اعط ةنم ٌرضاوه اهلا ٌراضلا نم

 عيمجلا يف تاددعتملا هذه مدس هقلل أ هجوو

 ا دق ناك فكم حان دعما ماو. تراك
 ظ امعطو اول ردخم اك هاننجو فيهن ظ

 ظ هلوق فاك لتعلإو
 0 اوبترا 50 اديدش قلط ظ

 3 نوللا وهو 000 3 هج ءنآف ظ

 ددععلا 2 يي دقو . يناذلا يثررضلإو مذنلاو لوالا

 : اوف : يف اك امان ظ
 ءايضلإو قنورلا يف فيسلاك هاجههنا ىف ءايهااربا اذه

 ىهو ءاضملاو يسحوهو قنورلا ِهبف هبشلا هجو ناف
0 

 امو . نييسح لا ةافرط نوكيال "ينحل ن ا لعأو ظ

 كردي يسحلا نزال نيييلقع اهنيك ةمزلي ال يلتعلا
20010 



 54 هيبشتلا هجو

 عولط نم ةلصاحلا ةقيهاوه هيف هبشلا هجو تراف
 ةطوسبمءاقرز ةعقر يفةرب ,دنسم ةقرشم «اضيي ةروص

 ' ينافلاو ءامسلاو م ردبلا نم اهوا“ *بكرهنيقرظلاالكو
 نيفرطلا فلن نكي دقو. ةجابيدلاو مهردلا نم

 هلوتك
 ربدعلاب اظقنم ناوجرألاك اهئابن قيفشلاَّن بَل قئادحو

 طاسبنا ىرم ةلصاحلا ةئيطلا وه هيف هننملا شط
 هبشل أو. يلع رماد لاب تطّتن دق * ارهح رعفر

 ناوجرالا نم بكرم هب هبشملاو . قيتشلا ير ادرفم

 هلوقكو.ربنعلاو
 ءادوس ةطتنب قيفشلا لك ءدخيف هلاخ نم اىبجس ال
 ةطقنعولط نم ةلصاخلا ةئيطا وه هيف هبشلاهجو نأف

 ا 0 ةعقر طّسو هب ةريدتسم ءادوس

 ذم هب بلا كو لانس
 : قيقشلاو هو

 هلوق يف اك بكرملا نم لقعلاو
 كا 222222

 ع ,؛77



 0 11. سسشا7ةةحستلا 41

 يفو ةيفاضإ اما. وة ا.د لجرا ةيدت ية

 اهب اقلعتم نعم لب ت |يف ةررقتم ةئيه تسيلام

 0 هيبشن يف ءالحلاك

 نركي دقو اد>|و نوكي دق هيبشنلا هجو نان

 نوكي دقو . دبل نا هنركل ذحإول |ةلزامب

 000 ايسح نوكي دف هليسنلب هزم

 يلنعلاو ْ ا ا ولا | .ايلقع|
 دق ةنم 0 بك 1 انآع رم ام خِ ةعابشلاك

| 
 ظ

 ظ
 ظ
ْ 

 هاوق يفك نيفرطل أ درفم نوكي
 ارون نوح يحلم دوقنمك ىَتاك ارا عضلا يفحال دقو

 مالا نر« ةلصاحلا ةئيطاوه وبف هبشلا هجو نافا
 اهضعب قفوصرملا ةريدتسملا ةريغصلا ب ةلنمك لا

 درفم نيفرطلا' الكو.مولعملا لكشلا ىلع ٍضعب قؤف
 نيفرطلا 0-2 هاك دقو ٠ دوقنعلاو انرثلا اقوا

 هلوف يفاك

 ءاقرز. ةجابب د ىلع ىتأ» رهررك هاما دك ف ردبلاو ظ
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 5 هيبشتلا هجو

 | عيقاقنلا برم هاملاولعب ام لوالا تييلا يف بابجلاب دارملاو
 خدملاب ,, تفيسلا يلافأ ىسلا ىف ”فرفلاب و كب

 رظنملا ةلئاه شوحو اهنا نومعزي لاوغالاو . ماهسلا
 اد مهجب خا

 م سا
 ' ىأ اًيفحت ءافرط هيف كرتشي ام هيبشنلا هجو

 ظ : هلوق يف اك اليخت
 ١ ٌرفصا كقارف نم لو يسمج د يا

 ادابلا ه ظحإم ردم نيش هيلا
 دلو 6ينت ينملايف ديرب ةكأ بن دلل لوب
 نال ليلا لميس 4 * 1 يل

 لا تاوذ نم
 ةعطا ديس ل لخاد امإ 7

 ' ىأ ةيناسنالاكاهنماءزجوا اورتيهام رمامت ناك اهوهو
  ابهع يراخامإو . لهاجماب ملاعلا هيبشت يف ىطنلا
 اع نوت دن 2 قاع اما ال ٌةفص ناك اموهو

 ةيلِقِع وكت دقو . درولاب دوما هيبشت يف ةريبجاك ظ



 هيبشتلا 524

 ] 11 ورلا
 | كلكمي ساما ةكردت الأم ىسحلا نم نا معاد

 هلوق يف اك طقف ةندام كردت نكلو |

  يتينعاس يف رد ٌبكايك ..املأر ريسملا باعت أك
 ريغ اهمال رحل اهكرديال ءامملاو بكاوكلا هذه ناف
 ظ ةقينعلا ودل ثيل ا اهخدام كردي نكلو . ةدوجوم

 نساوحل هكردت ام ”لقعلا نمو. جل ايخلا ل لاقي اذهو
 | هباوق يف ان كاردالا تحت عقو ول

 ظ ف اياك قوز ةوبضو.* . يجاشم  قرشلاو 5
 سهلا اكردال تكردأ ول لاوغالا باينان

 يثولا هل لاقي انين“: د6 ايعأل 0

 يو ةرهاظلا ساوحلا ىدحاب 112010 يا نايسح ةلوق

 اماف نييلتعلا فالخب . سللإو قوذلاو مثلإو عمسلاو رصبلا
 لجرلاب نيلوالل لثم دقو :-نبمحلا نووش لقلب كرام
 / ةومحنإو معلا, تيرخآلاو .رظنلاب كردي اماههاف دسالاو عاجلا
 لفعلاب كردي ام اهتاف



 1 هيبشتلا افرط

 «لاذ نم لكيفو .ةنادأو 4 ةيبجوو هافّرط يو ناكر
9 

 ىلع ةلالدلا يا هرخآ ىلا رسما ةكراشم ىلع ةلالدلا ةلوق
 ! نويت اذا 5 يفاعملا نم هين يف رخآ نيش كر اش دف اًديش نا

 .ةعاجتلا يف دمالا كراش دق ادي نا ىلع لدي ةناف دسألا ديز |

 اكن افرطلا ال لاقيو . ب بلا يناغاو . هبنماوه لوثل 0.
 | يديرجت الو قراعتسا ريغ ىلع ةلوقو .هبفلا هجو ثلاثلإو . هيتس
 نع يافابو : لايقا "ك2 ادب تيروع نعل 0
 !| دمالاب لجرلا هيبشت ىلع ناينبم اهناف ادسا ديز نم تيفاوحن ١
 | يبدإلا ديرجتلا باب نم يفاثلإو ةراثتدالا باب نم لالا كم |

١ 
١ 

 راكلاكب |

 هيبشدلا افّرط ظ
 | امااهو - هب هبشمإو هيقملا أه هيبشنلا افرط ظ

 رص

 44 سس

 اك نايلفع امإو . دسالاب عاجلا هيبشن يفك ن ايسح
 . يح اهدحا نافلت# امإو .ةوبجاب علا هيبشتيف

 علا هيبشتو ةينملاب عاجتلا هيبشت يف اك ”يلقعرخالاو



 هيبشنلا نر

 يبا حب ب حاسس سا ساس سس سس سس ساس سس سس ا

 ظ أ اهضعب نكي م ىنملا كلذل ظانمالا عضوب املاح ناكاذا عماسلا
 ظ ةلوقو.اهنم دحاول ةلالد الف ًالأو . هيلع ةلالدلا يف ضعب نم وا

 ظ ير ةلالدلا فنرايا را ىلا حوضولا ف نيت نازإلوجل

 ظ ةيبضناا ةلالدلا يف لككل هازجالا مورا بتارم نال كلذن صن
 ظ زاوجل مىضوللاف فلطخت ن نازوجي ةيمازنلالا يف مورلللا - |

 ظ ضعب يوم هيلع 35 هم ةددعتم الازجا ءينلا نوكي

 م

 . نم آلا اذه يف نبال ياءرخآ ىلا نايا يف ٌدب ال ةلوقو
 ةلزغم 7 يناحلا نف يف ةربتعملا وضوح ةئباطملا ةياعر

 - لام نعش اس يلا ةغالبلا رم ةدومملا ا
 نم لزنتي اهنم قيرف لكف كلذ ا

 بكرملا نم درفملا ةلزننمرخالا قيرفلا

 هيبشتلا باب

 ةتافلعتمو بابلا اذه ةقيفح
 4 رسل

 ةبرخآل رما ةكراشم لع ةلالدلاوه هيبشدلا

 ةعبرأ هيبشتللو . ديرحت الو ةراعتسا ريغ ىلع ىنعم



 ؟! ناملاا لج نيج
 ا

 بح دلل

 ءازتلالا يف مورلمل مزاوللا 2007 نايف لكلا |
 0 ١ هل عضو ام زالوب دارب يذلا ظفللا نا معإو

 مسموم ع وع مم

 يذلا ةأنعم ةدأر | مدع لع ةنيرق ثمأق اموهو ازاجم |

 :كلذ ىلع ةعم ةنيرفال ام وهو ةياكامإو عضو

 ا
1 

 ظ
 ىرحاي ا

 ا
ْ 
 أ

 | لدم امأو. هيشدلا ىلع يب اموهو ةراعتسا اما ناو ||

 رابدعا نم نايبلا يف دب الو . كلاذكس يل !اموهو
 اليف | نم ىلاعملا ةلزنمف .يلاعملا يف ةربتعللا ةقباطملا

 ظ ةغالبلا نم ةحاصقلا ةلرتم |
 صيخت ةلالدلا له نا ياورخآ ىلا ةقباطملاب ٌمصاختو ةلوق ا

 عوضوملا ظنللاو ىنعملا نيب قباطنلا نم اطول دم يف ال. ةقباطملا مساب
 ةلوقو . مازنلالاب ٌصنختو نيضفلاب صنخت هلوق ليبفلا اذه نمو . هل
 كال ناسنالا لول دم نم ةئزج نإويملا نا يأ ةنم لزج اذا
 / نا ياةنع جراخ ةناف لوقو . طانلا نإويحلا هلول دم مامت ١
 ريغ هل ”مزالوه افإو ناسنالا لولدم سفن نع ”جراخ كحاضلا ِ

 ناك ال. يا مرخآ ىلا انه هانبلا ناك ال. ةلوقو هموهفم يف لظاد
 ىلع ظنللا ةلالد حوضو يف قرطلا فالئخا ىلعاّبم نفل انه
 نال . كل ذا ملصن اهنم ةميضولا نكت مل لكحلا هدروي يذلا ىنملا ظ

3 



 نايبلا مع 4

 هامت ىلع تلدام يثوتةيعض و انا ظفللا ةلالد ظ م ظ
 نإودحلا ىلع ناسنالا ةلالدك هل ظفللا عضو *
 صنختو . ظنللا هل عوضوملا ىنعملا مامت ةناف . قطانلا
 يو ةيلقع امأو ٠ نيفرطلا نب 5500 ظ

 ناسنألا ةلالدك هل ظل عضو ءرجح ليع تدان ظ
8 2 + 

 نضنا اب صاختو ةنم رح ةناف . طاق نأوي ملا العا

 ىلع وأ ظنللا هل عوضوملا نمل نيفارجلا بعدل
 جراخ ةناف تاحاضلا ىلع ناسنالا و :

 نال مازنلالا دا ةنم ًاضعبالو هل < يا

 اكو. لا عموما ل رانا |.
 2 هس ىلا فالذخا لع ىنعملا ذا اريا يف انه ءءانبلا

 مدعل هل حصن ةييعضولا نكت مل هيلع ةلالدلا حوضو
 ةيلقملا هل صن اننإو ٠ ءافخلإو حوضولا يف اهنالدخا
 ا موزأ بتارم حوضولا يف فلنخت ناز ناو



 م5

 يللا ىفلا

 نايبلا مع

 بابلا اذه ةقيقح

 قررطب دحاولا ىنعملا داريا هب فرع معن ايلا

 ةنلث يف رصخنإ وهو اي ةلالدلا حوضو يف ةفلنخم

 ٠ ١ ةيانكلا ثلانلاو زاجلا ينانلاو هيبشنلا اطوا بإوبا

 ا هلع فتنس ثارابنعإو ”ماكحا اهنم ّلكلو

 ليصفنتلاب ||
 نع اهضعب فلتخب قرطب ياريرخأ ىلا ةفلتخم ىرطب لوق |

 ضوأ اذه نوكيف ىبعلا كلذ سن ىلع ةلالدلا حوضو يف و ضب

 لاقي نا نم ضوا ةناف مركلا يف ماك ديز ليق اذا ام . كاذ نم ||

 ةيانكلا ثمح يف لعتس ٠ همرك نع ةبانك دامرلا رانك ديز

 .مههوب < <



 ةجنن م

 ريكو

 ظ اعايدلا تردشاب تنيطاك اهيلع رس ىرج تاافف
 | اماطتست نل نا نظن نحو .اهودخايل لاجرلا اهب ٌثرما

 ' رصفلا تنيط اك يا نيطلا عايسلاب و رصنلا نّدقلابديري | ظ
 ريغل مالكلا بلقف . نيطلاب ظ
 اك هلق يف ةنكن ظ

 ىرث



 ا ةين

 ..دهللا ىلع يا مدالا ىلع َكنلبحال هدءوتف هيلع بضغ دق ناكو

 نم رومالا لئم هلوفب ةباجاف ٠ ديدحماب اديفم هيلا هب ىقؤي هلأ ديري
 ىلع ليخلا لهاوهف كلاثم ناك نم يا . بهشالاو مهدالا ىلع لمح ظ

 ا اموهو ببشالا ركذب كلذ هل مت انإو . ببشالاو مدالا داوجلا

 ١ فّرَصف . لخلل لاهتسالا ةبلاغ ةفص ةنال هدإوس ىلع ةضايب بلغ ٠

 ' جاجا نا لافي . داوجل ةفص هنوك ىلا ديفلل مسا هنوكنع مهدالا ظ

 .ديابلا نم ريخ وهو لافف ديدحلا تدراانا كلذ دنع هل لاق

 ايسيس ديدحلا ىنعم ديلبلاركذب فّرصف |
 ةدالبلا ضيف |

 يف نيّئافلا وا مجرل تديعيطملا نم يا نيتانلا نم ةلوقو ظ

 بالا نيوبآلاك ممالك يف رين ميرم اهب دارلإو . ةولصلا

 | ترتعورك يبال نيرجعلاو .رفلإو سمشلل نيرفلإو . يلا ظ

 5 ابيت نولهجت موق مينا لاق وحن كلذ نمو ٠ باتا
 40 نيطاخل نعأ رب 26 يللا باجل اللا ظ

 مالا نا 17 سايل ناكر و. لكلا نع "رابع را

 بئاغلا ليبق نمةثك
 ةديعبلا ليل با وهو تيبلا يي ةمهملاو

 لوفد " لوبقم ريغ يا دودرم وهف ةلوفو . هيحاون هواجراو داع
 ياطفلا



 ةهشن م1
 2 سلس سس يباب ب بيِِِييِيِِِِِمِإِِبِسٍب يي ِيإِيِيِيِيِ ِبِب سل

 ارابنعا نيضت ام اذه نم لوبقملاو . . ضرالا نول هب 1

 هنوكل ل دودر“ وهف ةنم الخ ناف . ثيبلا يف اك افيظل

 هيف ةنكن ال رهاظلا ىضتتمل اقالخ

 .ربظللا 4007-3-0 لي 4 0-2 ا

 ةلوقو .٠ هنهذ يف ا كسروا مست

 2 اا يمس ل :نأشلا ظنل ناكم يان نأشلا ع دك

ْ 

 قطعت فالخ ع 0 ”ايلعت هيلا لا دوني اماسي )ذا قو

 ايما وقد ةلبق عجرم يضنني ةبيغ ريض نال رهاظلا |

 آب .دزم . ينال يف كلأسإو لولا ف مران ي 5-32 تا
 ظ

 رهاظلا ىضتنم نال هرخا ىلا كلام ةران ني

 8 ٠ يتحر نم اوطمننال يناشأ يفو . .بّذكن هب ام لوالا يف ظ
 .و . داعيلا فلخنال كنا عبارلا فو ٠ ”يكح جبر نا ثلاثلا | ظ

 أف نودع املا 4و <ام ءامملا نم لزنإو سماخلا |

 نيدلا مث ني ترج ا ورخأآ 1 ىلا يرئببنل عقو اكةلوقو

 هت > >7
 داسيا

ْ 

 جاحناب .فورعملا ماشنا ريما يتلا 0 وول
8 



 /6 ةينل

 ام ريغب لئاسلا ةباجا ةنمو . هلثب ىلوالا وه اذه نا

 كنول اسي وحن هل مالا وه اذه نا ىلع اهيبنت بلطي
 0. ني دلاوللف ربيخ نم متقفل | ا١ لف نوقفني اذام

 اولأس ليبسلا نباو نيكاسملاو الا قبر قألاو

 قافنالا 3 نايبب وبيج 3 نوقفني ام ةقيقح نع
 ةء لاراب زيضلاوم اذه جل

 نيبحاصلا دحا ظنل قاللعأ غو بميلطلا 0
 / .نيعافا ار ينص ذوق ,2 هيلع هل اجرت 'ترخالا لع
 ىلع روكذلا. بناج بلغ ةنكك تاننافلا ةسايف ناف
 ظ ٌنهيلع متنص ىرجاف ثانإلا بناج

 2 ني زج دقو يبل
 هلوق يف ةغلابلاكةنكتل هبحاص ناكم مالكلا

 ْ هىامم هضرأ نول َن 3 ةواجرأ ريم ةمهمو

 ] . ةغلابم هيبشدلا نع ضر أ نول هئامس نا
 ظ انبي راص تح زينا هارد نول فص

 ظ

 ظ



 ةينثن 103

 5 دريان عاج كنناانبر ون تاي 2#
 ىلا ةببغلا نم ةراتو . داعملا تالخمأل هللا نا هنف
 يدي نيب اًرشب ب جايرلا لسا اينلاوهو ون ا

 باطخأا ىلاوا . ار وهط هام ءامملا نم انلزنإو هتمحر
 لا لا نودبعن ال ليئثارسا ينب قاثيم انذخا ذاووحن |

 م رع ريبعتلا رهاظلا ىّضنتم فالخ نمو ظ

 . ىحن «عوقو قحت ىلع ايمن يضاملا ظفلب ليقتسملا
 ايلا تحنتو اجاوفا نر رواق روصلا يف كن موب |
 نوكتن تو يأ اناوبا تناكو

 بطاخلا مالك ل حر ماظلا ضتتم فالخ نمو ا

 ناب .ىلوألا وه اذه نا ىلع ؟هيبنت هدارم فالخ ىلع
  كنلمحال جاجا هل لاق دقو يرعب عفو اكدارب
 مدالا ىلع لمح .نم ريمالا لثم 00 مدالأ ىلع

 يرثعبتلا هلت ديقلا مدالاب ج لا دارا . برشالاو ا

 ىلع يبت بيشالا يلا مه اال يذلا ع
ْ 



 / ةمشل

 دقو. هيلأ دوعي أم م دفع درا

 5 نميلا 0 5 0 عضوا

 ظ ريل 0 ةعيطخلا ل 1 كاان سكن مشقة

 ' كلاس كدبع“ مالا وحن فاطعت.-اللوا . اذكب مسرب
 ٍ ا اانا ميراانا يا :ةزغقملا

 ا 4 الار 0 كلا هع ع لاقتنالا

 ةيلالطفا 0 راضيا

 ا مي رب هدم لكلا نم 9
 0 . نوب ذكت هب مثكيذلا لصنلا موي اذه نيدلا موي
 يس | لع اوفرسا د نمنلا يدا ابوح ةيبلا ىلا

 1 "محجر ير ن 27 3 ر يسال ظ



 اينرملا ىل- يبا نب ربهز لوفوحن
 يع دغ يف ام ملع نع ينكلو لبق سمالاو مويلا ملع لأو

 ظ سمالا نزال هيف ةدئافال ”وشح سمالار كذ دعب ةلبق ركذ ناف

 ليوطنلا هل لافي اذهو . مولا لبق الا نوكيال

 لصف
 ١ #4 عرقا

 ْ ىضتنفمل ةقب اطملاللع ةفقوتم ةغالبلان أ! تيلع لك

 0 0 لامن

 ل هسسسلا

 قتل (قالخ ريظملا عضوم رمضما عضوي دق

 ىه لقوحن عماسلا نهذ ب هدعب ام نكتب رهاظلا

 لعوهو نآشلا د نراكم هيف ريما | ناف .دحا هللا



 ما بانطالا

 ظ بارعالا نم اط ]مال ةليجب مالكلا ءانثا يف ف

 ىل مس ةنإو وحن ليوهتلاك ماها عفدريخ نكتلا
 رذاوفب ”مظع نولعت
 راجيالا امو اًتلطم ةوبقم ةاواسملا ناملعأو ٠0
 .ايفاو ويف صفانلا ناك امامدم لوبقملاف بانطالإو

 فيدو كلذ ريغو تبأر اراك ةدئافل دئازلاو ىنعملاب

 .اهلففرلع هيينتلا اهدعب اهرحذ يأ امل اهيف "ةلخاد هو

 | غي رئاقهلا زم ةنضلا يف رياغتلا اليزنت اهم تسيل اهلك ىح
 يعاسلا نوك موت نع يا قالطالا مون نرع ةلوقو . تاثلا

 ممسفنا ىلع نورث وي ةلوقو ٠ رفاكوا انمم يسلا روكشم

 د عفادملا يف ممسفنا ىلع ريغلا نولضفي يأ ورخآ
 5 ديق ٍمَرْخأ ىلا هيف صقانلا ناك ام ةليفو : رقفو ع

 رح نب ثرحلا لوق وحن نوع ازارتحا اًيفإو هنوكي صقانلا
 يركشبلا

 اذك شاع نيم لهجلا ل الظ يف ريخ شيعلإو
 شاع نم شيع نم روخ لهجملا لالظ يف شيعلا نرابيا
 . ىنعملا هافيت| نع رصاف ةظفلف .. لنعلا لالظ يف ادودكم
 ظ نع ازارتحا رةدئانل هنوكب دئازلا وي . لالخالا هل لافب اذهو ظ

 ب ١"



 ةاواسملاو بانطالاو زاجيالا مْ

 |: 7 اهيف قوطنم ادبكات اهانعم ىلع لقشت ظ

 3 بولقلا اويعا ةازك الأ هللا ركذب مجولق ظ

 لك ىلع هللا نا كاشي ام هللا قلخي وت اهنم _موهنمل
 | رمالك بس ىؤي نا وهو لييكتلابامإو .ريدق هيث
 ظ هل لاقيو مولا كلذ عفدي ا دوصقملا فالخ هوب
 ا
 | نمو و“ ,مالكلا طسو يف نوكي دقوهو. تاليتحإلا ١

 ٍ ناككوأت ”ثمؤم وهو اهيحسال و لوصف دلبا|

 | لِ دأو وحن د ا , كثو ٠ رايركتس مهعسا ْ> 5 ةو.أ
 | ىيرتحا. عوسس ريغ نم ةاضيب خر كيج يفكدي

 أ ريغ ن.ول هاوقبو . قالطالا موت نع نموموعو كلوت
١ 

وورنو صرالا شاب موت نع يسأ
 0 . ميتلاب امأو و 

 1 ا فالخ مثويال ل وشو

 ا ميج نآذ ولو مهسفن اىلع نورثؤي ووحنةغلابملاكة نكمل

 ١ ل اس يمت ناف . ةصاصخا

 ' لمه .انوفارعا ايانإو نايجالا يق ةغلأبملا هب دب

 ا

 ١



 , بانطالا

 لع نالع معلاوحن هيلا سونأملا روظلأ ىلأ ةنم
 .اهدعبامو ناميم نيلعلا ناف . ناينالا لعو نادبالا
 ' صاخلاركذب اماو . عيشوملا هل لاقي اذهو.اط ياضيا
 4 ةنم ومب | ةنأك ىتح هلضف لع اييبنت ماعلا دعب

 رك . طسؤلا ةولصلاو تاولصلا لع اوظفاح
 انيف ةلخاد و تاولصلا ركذ دعب لكسولا ةواضلا
 تاييهوحن ديكاتلاك ةتكتل راركتلاب اماو ٠ ا
 تميبلأ متو هو لاغيالاب اماو . نودع تايه

 | ةغلابملا ةدايركرقكتل هنودب ىنعملا فياَب رعشلا نم

 هلوق يف
 : .مرحلا يف جاما مد لتس و هني ىرب يش

 ظ يف ةلوقو 0 يفأو جاوا مدل مدل ا

 ا ىبف رعشلاب صدم ال ليقو ةغلابملا يف ين” دايز ولا

 | ووغب هاذي نم قزري هللاووحن ضيا رثنلا يف يري

 | قي ةلمجتا ف اكراوهز: يذلا انني



 ةاواسملاو بانطالاو زاجمالا 0

 1 ت1 رنا 1 0 نيل 7 2 7 ١
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 الاو ترضح ناف ع ع دقو

 سيل يا عدبال ةلوقو . كيلا ةجاح ترا نأو يأ |

 ىلا طرشلا ىلع بّترتيال ةلوقو . هيلا قبسي ملاًءدتمارما كلذ ٠ ظ
 ظ نوكي نا مصنبال لبق نم هل خا قرس دنف ةلوق نا يا ورخآ
 أ باف. 9 محم اكوبلع ةفقوت' مصايال هنال طر غلا اباوج |

 ا اهمال ونقرس ىلع فقودثال لبق نم هبخأ ةقرس
 هوقو“ ع١ بببدسمو ةلالازج ةثال طرشلا نع رخأتي نا دبال
 هيف تملأ كلذلو ةوسل باطخ هيف يننجل يذلا ييكلذف
 ةلوقو . ىنحلا بلطةدوارلاو . ةراشالا مساب ةدّدنمْملا نونلا

 ىلع كرنس نكيل يارفاسلل مدنع كاعد نوجملارئاطلا ىلع
 نول'انتيو رويطلا ضعبب نومتاشتب |وناك مهنال كرابملارئاطلا

 بانطالا

 ىَريل ماهبالا دعب جاضيالاب امإ نوكي بانطإلا
 ظ شح وتسملا ءافخلا نف امهيف جرخي نيتروصلا يف ىنعملا



 7 زاجيالا

 1 نع ياا قزيل دبالو .فوذخلا بإوجلا ماقم

 | فذحلا ليلد اما . فوذ ذحلا نييعت ىلعر انوش

 32 دتف تينعتلا لبلد ابأو نال لقعلاوهن

 أ ناف اهيف 5 " يفلا ةي ا غاضبا لقعلا

 |رقيتيفلا شفنا وس ننال بف دلما ىلع لدي لقا

 50 دو فوذحلا .نييعت ىلع اضيا ةعيلزا هو

 | هيف يدتمل وأ لعل 0 آذف وحن ةداعلا نروكي دقو

 أ | يف نيوكبال مىللا نافذا ىلع دب لفعلا ناف

 ظ فوذحلا نييعت ىلع لدن ةداملإو . صخشلا تاذ
 ١ لعرفاسفل موتك ةسالملا نوكي كفو دواز وهو

 اضع :ةال فذحا ىلع 168 لقعلا ن اف. .نومشأرث ءاططلا

 نيم 5 ةسبالملاو . هب قلغتي ام فر

 هيلع 5 هرئاظن سقو . رثسلا فوافوزلا

 ظ
 ظ

 كل ل

 هنآك. فرش عرفت لقبت يوتا نان ركل



 ةاوأسملاو بانطالاو زاجيالا 7

 ىسوم اثدءاوو: وحن هيلا اقاضم وأ . هللا ليبس يف ئا ظ

 اقوصوموا._ لال رشعب يا رشعب اهانمت]و هليل نيفلث
 مليا 0 صم اا لعوب
 مسجر ىلا اًناضم يأ ممجر ىلا نجر مهدازف ظ

 8 ,ينوعبتت نأف آش هلا طيبك ينوعبلا وف ًطرشوا |
 امرانلا لع اوفقو ذأ ىرتولو وحن 0 دوج ْ

 : لاش الوغ كلذ ريغوا . اًميظف اًرما تيرا |
 يطا نا ناو. ولعفي اع يأ نو 0 مهو لعفي |

 يل.أل كلوب اعلا سانلاناكو ةلج ا

 اهار اف كاصع قل قا اووحن رثكاو | .ثعبف [وفلدخاف 1

 .تزتهاف اهاتلاف يا ١. ارم ناجح اهأك تبع |

 ا !ءانم ىف هيف ماقيال نأ امأ فذخاو

 قرا | وحن مافي نا امو رماكويلع ةنير لا ةلالدب

 101070 اا تلا ا اك ننتج اطعم امال تاسع نها إل نتن حل هانت نتا“ 377 دسمان ساما هجم ا جلال حمم بسسس ممم

 دقفُةلوق نال عب الف ىا يل. لبفنم هل“ هل خا قوس دقف |

 ”مئاف ةنكل هل ايإوج َنوكيف طرشأ | ىلع ع قرس |
 هه هس هلا بتاقل#

 و وا ا 1373م و ١ ه١ 8 وت ديو 11177 خهلا ه0 519367١ اضم لا راسنا 6401 تب دعس يون



 7و زاجمالا

 05000022 2222232310 أ

 الو ةنع صتنيال ىعملاردق ىلع 4 هيف طظفللا ناف. هللا ]

 ىرت : ؟ هيلع ديزي

 بانطالأو زاجيالا نال هع س قب  يدااوعبالا] امال ةلوق

 .. رخآ *يش لقعت ىلا ةيسلاب اهيلقعت :نوكي يبفلا ةيبشلا رومالا نم
 ىهن داز امو زاجيالا وف صقن اف ٠ اييلع ساينلاب الا نافرعإ ْو ا

 بانطالا

 رس ودهم ربخ نم كسفنأل ومد يَ امووحن هيلع

 زاجيالا

 رفوذع ريغ ةرابعلا ريصتنب | .ا نوكيز زاجيالا

 0 كلو وحن ر ولا زاجا هل لاقيو 0

 هب دأرملا كال ثريفك ةانعمو لْيلق ةظننلا راف

 ب ناكف لذ ب مليتق لعق ىنم هنا ملعا ال

 0 فذحب امأو . ةلئق ديري ورق ةوح

 فل 3 اماوهو. فذما زاحي اميا ةللاقيو ةرابعلا

 مداهج ّقح هلل نمسا عصا 6 2 ةلجج هزجهيف
 00077 اممم اا ]1 ]1 ] ]| 1 1 1 ذأ ]1 1< 1| 1 1| 1 1[ 1111 1 ذ ذ >< ><><><|<+|<+<+< | ( 6



 ةأواسملاو بانطالاو زاجيالا ١

 0 اديب 0 دقو. نقل

 | روسعل ؛ يا مرخآ ىلا ضرغ نكي أم ةلوقو . رئاط بارغلإو |
 اهادحا ة دّرِهتْلا ةداراك وفالخ ىلا ثمعاب اعد اذا الإ كلذ
 يفملاو و معداخ وهو هل هللأ نوعداخيو 5 ىرخلالا 2 توبثلاو

 ومو اورفك نيذلا ناو ىرخالا يف ةعراضأإو اهادحا يف

 كلذ ومنو هللا ليبس نع

 ةاواسملاو بانظالإو زاجمالا باب

 روحت َن ا ان ذعملا نع هب رينا مجبل

 ىه املاو الا وه 7 هيلع ادئاز 8

 لع مالكا ينأيسو . بانطالا وه ثلانلاو زاجيإلا
 ظ ليصفتلاب كلذ د نم 4

 ةاواسملا

 ساقي يذلاروتسدلا اهنال لصالا يف ةاواسملا

  لاثيلال (> اجلا ١ 15 1ازقاهنو الل 87ش نات 12 اق خل لام 600 2 لع 151 ذك األ
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 فرب لصولا نطاوم

 ا رابما نوكبن ١ بمجحي نيتللا ني أو دل

 ا تاني .لررمو. . أويف 53 دنسأاو هيلا ديس

 || . ةيلعنلاو ةيسالا يف نيتليجلا بسانت لصولا
 ظ ا وي ام ةيع 0 01 قب 0 نيتيلعنلاو

 2 ا

 ا 00 ورخآ ىلا نانلمجا 9-

 | ذوق - ريسفت كدهشأو يا ةلوقو ٠ دمعلل اجه ماللاف . نيل اىلا

 | ىلا 0 ةيربخ !مككو ظنللا يف ةيئاشنا ةلج اهنا يأ اودهشإو

 | ىلا هللا كدي أوال لونك ةلوق . البق ام ىلع تفطع كلذإو
 أ | بطازخلا هاعدلا غلا ذن اودارا اذا مهنا هنايب هرخآ ظ

 يفد ل لان ديو اق له لاق اذا اك كلذ ل نولي
 ا هللا كديو و رقلج عقوم تعقو دقال نوكتف . 0

 | انو انإ» ٠ لسصنلل بجمملا عاطقألا لاك اهغيبف . ة

 الاعد كذا الا وت هللا ك ديا ال ليق ول ةنال اهب كابو

 هاعدلا ديري .ةنال لكما ةدصتبامفالط إلا

 || نوكي 2 مرخأ ىلا نيتلمجلا نيب عماجلا ةلوقو
 ا أ ةمالغو عاش ديز وحن امي نيدنسملاو اهيلا دنسملا نيب عماجلا
 | عام مدعل قلطنم ربعبلإو ”عاق دير لاقي نا ”ميالف 3



 لضولاو لصتلا 3
 ليوط نزحو ”متاد رس ليل تلق تنا فيك يل لاق
 كنق ببس ام ليق مث: . لبلع تلق لاف كلف اذام ليتك
 1: ]فورا لآ قاع ريم كلتا

 لصولا نطإوم

 لاكو عاطقنالا لاكنيبناتامجلا تطسوت اذا
 تركب كلذ .هنم لدلا بجو لامنال

 اًلهنا ةيئاشنالاو ةي نيم ١ يف نراتامحلا تقفتا

 ىف اوامعو اونمأ. نيذلا 5 اهي عم اجلا طرشب ىنغمو
 ظ عيتنالو: ا هاك "بف م 1 هع تاحاصلا

 أو ديشاو هللا دوش يفألاق وحن طقف نعمو 00

 اهطع كذا و 5 دهشأو يأ. نوكرشت اه * يرب ين

 هب ,ربخما ىلع ظ

 ل د 9 دق لصولان مع حاقد 0

 هللا 0 كرب 4 موف ماهجلا 0 ظ

 ةيفانلا الا يلع تم اد يفلا هب 0 00 ةئاشنا

 فالخ وهو ديبنلا يفنب ءاعدلا موي لصفلا نال
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 صج هيمو ودير صصص جدلا مجم مسالا هب اجوعاو ب يمواحم ب ا روموعولا دع صم هسا



 ا/ا لصالا نطإوم

 سس سس سس يس سس سس سس سس سبيس يي تي يييبيبيبابيب ب(”
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 سلا س22 سم - سس 2 سس 2 مسا م عال .. حصص محمص صخ مص مح م ناس مخ صم مدع

 م 15 ١ ْ

 ا . لكم اكريرفنلا كلذ نوكي دق هرخا ىلا ىلوالل اذيكات ةلوق

 | فلكت ال هللا ليبس يف لئافف وحن لا دحالا عفرا نوكي دقو
 ظ / ىلا لاتقلا دانسا يفزاجلا لاتحا عفرت ةيناثلا تراف . كسنن آلا
 أ دق لدبلاو . ةمفن ريالا هاج ةبادب اهف ىلوالا هين بطاخلا

 1 لدب نوكي دقو . لم اك لاقشا لدب نوكي
 / رمالا رييدت ضعب تايالا ليدنت ناف . تايالا لّصني رثالا
 اد ةيررلا تدلمتشم نم ةناف ةدماج لابحلا رابسح فالخب

 ا دالك الج نإيلا هالو 55 دنف لكلا لدبامإو . ايبطنو
 نارهظالاو .٠ فتيناايبلل اقالخ للا يف ناببلا ةاحلا تركنا
 فعاضي امان ىَلَي كلذ لمني نمو د لمححلا ين عني لكلا لدب

 1 . ةبوقعلا يا ماثآلا هانل يف باذعلا ةنعاضم نراف . باذعلا هل
 ظ ”,يم هيلا راشملا نع ةيرشبلا ين ناف . . 0 لئساكنإرل ت1

 ' انه نيياحلم هنوكتابثإو . . هلآ اهإوسأم لك ةبض لمدحي
 ظ .اهلعوه ىتلا ةفصلا ارحاشجل مالا

 نع لاّوسلا نوكي دق هرخآ ىلا لاوس نع اباوج ةاوقو
 ل ةنباطي امام لك يف ردتيف هيبس نع نوكيا ١

 هلوق يف اعمتجا

  روحتمم همم يم مسلح



 - لسرااو ملا 7

 ةبانج امف ىلوالا يا تجلي نم ةيناثلا ناف . اولا ْ

 اًردب اذه اموحن ال انا 4 12 ديز قمن 3-1
 ىلوالا فام عضت ةينانلا ناف.”مرك كلم الا اذهزا
 اوهيغ صئخح وبا هءاوع ى أوق ةباثك أوف م امبالا ن .

3 
 ١
 ٌّ تيب عنتم كلَمحلا هذه نيب عنتب لصولاو

 ا. كا اا تام اخ تلا هاك. لاك لص ةل 1 ل تان .كالتتتتا كات هك هات دهن دا ساخ

 نوكلف عاطقنالا لاذ 1 تادرفملا

 سبيل امب اهريغ ىلع اهنطع موي ىلوالا ىلع ةينانلا

 ظ هاوق فاك دوصنمب
 ظ ممرالغلا فاه وا وا

 لع ةفوطمم هلأ موتي اليل نظن ىلع اهارأ فلطعُي ل |
 كو ريغ وهو ىلس تانوتظم' قد نوكيف مبا
 كرا ووك وذا ةلمعزتق أ اكن نأ

 و دكا لاوس نع باوج ةيناثلا عوقولف

 ةيناثلا لّصفتو لرسا كلذ ةلزتم ىلوالا لدن
 امالس اولاقوحن لاّوسل | نع باوجلا لضتباكامعا

 ال اتاك ١ لضمان فشخ 1 ةنلاطسللا ذ.ةناك 6 3071 106 ننال ع اناس كالا ١-٠ ن3 مس ع فعالا كت كان احلا طق



 74 للا نلفت

 | يف انه ةداضملا تناك !ذإو . فطعلاب اهطب راهب ”رصي ةقالعيا
 ا نب د ذل دحا روح ةءزالم يناهتلرنم اطّرني هولا نال ةنفاوملا كح

 ا لابلاب رطخ#ي داوسلا ناف . امم ا دنع نهذلا يف

 . ةيفب يف اذكمو . ةءارنلاركذ دنع ةباتكلا رطخت اك ضايبلاركذ دنع
 ظ نيفرطلا نمرئاظنلا

 لهنا نطاوم
 انفال جال ْن وكيف نا اجانوب حاط الا لاكاما

 مه ضوخ يف مد 8 00 ةيئاشنالاو ةس 2

 ةينانلاو ىنعملاو ظنللا يف «اشنا ىلوالا ناف. نوبعلي

  ضرالاو تاو ل قاخوحن طقف ىعموأ . أهييف ريخ
 | ينل يف ربخ ىلزالا ن اف. نوه ر كرش اع ىلاعت 1 قحاب

  .ظفللا يا اربخ 55 هلك طق نو ١ قككل ةينانلاو

 . م َ ةداضموا ١ ةقفاوم ن 55 57 عماجما مدعل وأ

 .انيكان د ةيناذأ ١ عوقول نوكيف لاصتالا لاكامإو

 | ينل ناف. اعوام اقر ىفاكلا | ليمفوخ ىلوالل

 ىأ 7 ديز ءاج كلوف ةبانمب اه ىلوالا ىنعم ررقن

 _ٌرمّرغ يثو ةدماج اهبسحت ًلابحلا ىرتووحن اهنم الدب
 ايننصسس ديبي بيج فلل صو” سسساساسسسسبجس سس هوس جساس هدر هم سسع سس سس بس ماا انيس ل يلا



 لص ولإو لصنفلا 17

 يحد اسس

00 

 7 ا او الا خش 1 ( الل[ فالك تس كاع اذه ان هنا# كا د مري تحول 1 حملا ندم عج 6 اساقحد

 ا

 ا
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 ظ

 | ارازلاب تطتلا ره انه روجتلا نا لعأف

 زك ن9 ا نال عيت تح ١ 71951: لماع 1م 3 وتحول تمت نام 111 عع تنقلب بتاكل طعخللا) نحال نسمع نعد قسد

 ىلا دئاع هيكح ةيولوق .نرم ريمضإإو . كلذ وجت, ًالاحوا هب |

 | يف نوكت نأ تاجا يذلا بارق كاز مح فينا ارعنالا

  تينلمجلا ني نكي )ل ام ةلوقو ٠ رم ام هريغ ما

 أ نم لمع ال نينلا تيمجلا ليثي هرخآ ىلا عاطقنالا لاك
 || نع ةلطتم اهاددأ نكت ل ه يأ ٠ امل لال نيتللأو بارعالا

 الاصتا ب ةلصتم وا اوطابترا "عمال ثيحب ةلاماك اءاطننا ىرخالا

 ا
1 

 ا
 لعحيو د 4ب طب راا ىلا نبتلصأللا راقتفا مدعو لا نيتمطتنلا ظ

 طب يتأيسو . ةيكح طميف هيلع تريل اكلا نم دحإو لكدبش ||

 نيكي نا هب فطعلا ا كيرشنلا د رمامالا

 1 ا ا نيناجلا ن نيب

 8 ١ مصيالف . رانبو ظني :ي وحن يف ةداضملا وا بتك انك

 ا امديب عماجلا مدعل ”رئاط بارغلا م لان
 الوعفم وأ اربخ اوك ن أ بارعالا 0 اذ ةاوق
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 طابت راعي لضنلا بف ايي ةرياغملا ةيصنال ثيحب دلماك
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 لاخلا لصالا يف كلذ لعمالكلا

 / فطعلا فورح ن.واولاريغ نال كبرشنلا در لوقو
 ريغو ةلجلاو تسلا و ىعم ةعم كيفي كيرشنلا يضدن ىلا

 ا ةيج ةلوقو . وإولا عم طّرتذي أم ةعم طّرتشي الف كلذ



 737/ لصولاو لصفلا ماكحا

 الع ةيافلا (تفطعَكي م ا نافءالوأ 1

 و م 1

 انإ ماكو امنع 3-07 من الاو . تبيو يبجي هللا وخخ

 محيف ةكراشب الكل لبف ام ىلعم ٌىزهسي هللا ةلوق
 ١ نكي /نأو . ةولأف ام سيلوهو لوقلل ةيلوعفملا

 كحاط ن ناك اف با بالا
 1 ةواطعا دصقي ل

 اروح انهي كلي رشعلل اعفد لصفلا بجو ةيناثلل

 ظ يأ لك لمحت امر هللا ٠ دا موق لكلو رك
 ع يفةكراشي الل ةلبف امولعإعب هلا ةلوق فطعي ل
 ؟يانأو 1 اذه لع اروصتمملاعت نوكيفرصنلا
 دصتَو 0 0 ا!ىللذامل

 ظ ”رعاش ورعو 21 ديز امناوحن ةيناثلل امكح#اطعا

 نييليجلا تريب نكي ملام . تيار اك لصولا بجو
 ا نمغاكلا هبشوأ لاصتالا لاكوأ عاطقنالا لاك

 ينأينم 5 انلطم لضللا ف

 :١ فطعب ل 6 ىزهتسي هلا نوتزسس رت

 |” و

 | ا

 ظ

5 
ُ 

 ممم لسنا



 لصولاو لصنلا 11

 مالكلا ينايس نش ماكحإو ثارابتعا ابنه لكأو ظ

 باوبأ 0 بللال ذه نأ عاف 1 ىغتلاب اهياع

 يف لاقف ةغالبلا نع لك 4 نا ىتح ملا اذه

 هد كلضولا و نم لصفلا 43 ارعم

 ره لولا نا يأورخ مرخأ ىلا لج فطع لصولا ةلوق

 أ ن ةوخا دعقو ديز ماق وحن ىرخا رتلج ىلع ةلج فطمُ

 نالف تام وحن امني فطعلا كري 8 ىلإ لسفلا .٠» اند لم

 نال ملعلا انه باوبا قدا ةلوقو . اهنع ةلصفنم نوكتف هللا ةمحر

 اهو اعقاونو ليجلا نيب ليصافتلا نرم وريغ يف سي ام هيف ظ

 ةعماجلا ةهجلإو هاشنالإو ربخلإو بارعالا يح نم اهب لصتي
 ْ قوقد رظن ىلا جانجي كلذ هل . هيلع فنتس ام كلذريغو

 ظ ىرتسا؟
 ظ !

ِْ 

 نوكي نأ نم ىلوالل دب الف نانالا تلاوت ١
 نرم لح اط ناكن إو .الوا بارعالا نم لح اط
 يف اه ةينانلا كليرشت لصف نأ نم لب اللف بارعالا

 ماو نم دك ما كتر ما 17 ل7771 اة 0: انا 1 سدح 1< ذك ذيب نإ نكح ]1 رك نيتك تكل 2 ف ل ل ا ا ل ل ا اي يا يي ا للا

| 

 د0 و م م م و بس م سو يس مس م سو يمص يس يس يي يي يي وس يس يي سمسم يي سجخا



 و لصولاو لصفلا ةنينح

ْ 
 | .افرصت عسوإو او الامتسارثكا اكل كيلح يل وانجب نزل

 |! كال ةلوقو . ةزيملا ثالبا يف ةلثم يا كلذكر اكتالاو ةلوقو
 د 1 00 رخآ ىلا يفنلاو تابثالا راكتأ

 , انابلا نووكي يننلا ينو ٠ ينل لصاحملا ن راك تابثالا ىفتنااذإو
 ب 9 تيأر اك تابثالا لصاحلا ناك " يننلا عنترا اذا ةنال

 ا 5 داني دق يل هرخل ىلا لك ىدانب دكر
 رعم هنوكب ةيلزتم هل اليزنت ديعبلل ةعوضوملا ءادنلا فرحاب

 3 . ةنع ديعب ةنأكف ةباجالا يف اًءيطب وا ًالفاغوا هيداني نع

 | هنوكب ةزتم هل اليزات بيرثلل عوضوملا فرحا ديعلا ىداني |
 ا اوتو ةياجتالا :. اعيرس وأ هلا ايغّضم وأ هبداني نم ىلع البقم ١
 || ةكرتشم ءاننلا فورد نم اي لع نم مهنم نا ملعإو . كاذ ْ

 / . بابلا ما اهنال باوصلا ىلا برقا ةلملو . ديعبلاو بيرقلا نوب ا

 يف ةزمملاب ماهتللا نم ”مصالا ىلع نادلوم ضمغختلاو ضْرلاو
 ' ره هاملا باغبًالأو آله يف ولو لهب ينمثإو 1 ٠
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 | . ءاشنالا لوصا نم نادعب الف نيتدئازلا ام وال عم امولو الولو

 ظ اهركذل ضرعتي ل كاذل
 لصولاو لصفلا باب ظ ٌْ
 بايلا اذه ةنيتح ظ

 5 لاضنلاو ىرخب اخ فاحت بلع لالا



 هأشنالا 34

 رابلا يف أ وتم 0 فاسدا

 نوكيف . هناكم نييعت تدرأف نيناكللا دح ديا ىف كا[ تنك اذا |

 ٍمرخآ ىلا ةنع لوثمملا اهي وو قيدصتلا نماءرف يصل
 لعانلا نعو اديز تسب أ لمنلا نع اهج ماهننسالا يف لافي يأ

 . ارج لهو تبرض اديرأ ل وعنا نعو ذي زكترم يبا ظ
 ما ديزرادلا ينأ ويلا دنسملا نع ,اهتتسالا يف لاقيال كلذلو

 . راثلايف ما كم: ذيزأ دتسملا نععماهتالايفالو ورع
 كدبعأ ينانلا ينو . ورع ما رابلا يف ديرأ لّوالا يف لاقي نكو .
 دععق ما ديز ماق ة له لاقي دنببا جالب ةلوتو رادلا يف مأ د دل

 ةلوقو .٠ ناعفادتيف قيدصتلل فو روصتلا ىضنثم قعدنا ظ
 نع لكس اذا ا يا ٍمرخآ ىلا مسالا ىنعم نعاسب لأس 1
 ام انكو . قرئاد فخ هلك يردملا دوعلا وه لاودويعملا

 باوجلاو . ملا ةفيفح نع لاوسلا يف ىبوماي كنيهب كلت
 ةصخمللا ضراوعلا ةلوقو ٠ ةيالار خا ىلا اهيلع كونا ياصع يف

 وص ةفرعم دينتن نيل قايل ضرعت يلا رومالا يازعلا يذلا ظ
 كرم ليف اذا اك. ةمتثت ديفي ام كلاذوحنو ا ا

 ورخآ ىلا ةزيملاب ابلغ نوكيو لوقو . نالف لافيفانه َّلَمَق
 لوشبملا اهيلي انوي مصخمار رقي يأ دارب ؛ام اهيلي ةزيلاب نوكي و يا . ظ
 اهررغب يتأتي كلذ لكشزال اًناغ لاف اغإو . ماهنتسالا ةفينح يف ةنع ظ



 4 ا ةتاودإو باطلا عاونا

 نع لوئسملا هيزنت نم يلاقلا ينو .عوقولا ققحت ىلع
 فيلكتلا

 . ليعنتا دق له نأ يل ورخأ ىلا لهل لمعت دقو لوف
 0 ٌدرملا ىلا ليبسلا ينمت اهب دارملا ناف ةيالآ يف اك ينبتلل

 . لعلوول باوج يف يا !ياوج يف بصنلاب هلوقو . ةنع
 ظ ِ اهلصإ لع تناكاذاول نال ع

 . لو . ةيضللوإو لابفتسالل اهنال ْنَأ راضاب اهدعب + عراضم
 3 م هلو < قوثوم ريغ رمأ بقرألا ةعوضوم
 غارفلا اهنحلا ةدايزاها؛ ةايغلا لوف كاذاو . لصالا

 لطب ال ليللا ناف . لل اي 'عبصأ يا لل 'عبصأ ةلوقو
 . ةنم جابصالا قب نكلو هتقأط يف ني كلاذ نال ما ناو

 ىا ةرامح اونوك وحن ةناهالاك اضيا كلذ ريغلرنالا 0 /

 ' |وموةوحن ةحابالاو . إو ربصتال وا اوربصاوحن ةيوسنلإو ١:
 ظ لا

 "يةلال تلق اذاف .. لعفلا كرت يل كرتلا بلطل ةلوقو
 ظ : يما ةكرشلا .ناك

 نييعتلا كاردا قزق لل اك اهيفن ول اهاباب اًموكحع نوثيش
 دنسملا روصت بلط يف كلوقك ةبسنلا ةارو ام ةروص نييعت يا

 ةسشيئل سشسسسسل سما سس سس



 هاشنالا 1
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 ْ ول لوفي ولة ددالا نسعي
 اهتاوخإو ببرقلل ةزهملا ةتاودأو هادنلا اهنمو

 هل اليزنت هبحاصل امب امهم ٌلكىداني دقو . ديعبلل
 ُ ءاطبالا وا ةافغلاوا ضارعإلاك ةتكنل ةتلزنم
 لراطاهارلاو ادار ا( كيذ نيكعو ةلوقل
 ىحن حرتلاكهريغل لمعتسي دقو.لصالا يف لابغالا
 أ قغ جتلاو. هللا اي وحن ةثاغتسالاو . تركي
 .بدالا ةعيضلاب وحن فّسانلاو . ءايهدلا ةيهادلل اي
 | اهي أ اذك ل عفا انا ملرقك صاصنخالا كلذ نمو
 ظ لاجرلا نيب نم اصنيا.لجرلا

 نير كذ ام رينكيف ربخاكءاشنالا نا ملعإو

 ماقملا هبضتقي ام اهريغو ركذل او فذحلاك هماكحا

 ا عقوم عقي دق ربخإو . ”رذلا اذه يف ةريصب ُهَل نم دنع

 . كراد تبحَر وحن هي لوافتلاك ضرغل ءاشنالا
 ةلالدلا نم لوالا يف ال..هللا كدحريوحن يف بدأ |و

 ظ



 1 ةتإو داو بلطلا عاونا
 مكب

 ىلد ا .نولدبنمن او رطل ىو |

 ماظن .نبهفن نيافوحش لالش ىلعوأ 1
 .ه د 2 اولظ نبذل لقباو رف

 او . الورم تصب ىئذلا هاو + تاخر
 زورا ءان وابا ديعيام ك تارك درة و اغا

 نوكي ورءرغتلاو . داعب كلب لمففيكو

 ةقيقح كي ا راوفالا داري ام اهيل ةز ماب بلاغ

 . كل ذكر اكالاو . اذه تلعف تأ أوت ماهنتسالا
 2 . كش هللا أرح ايفن ةلعجف تابثالا يف اماوهو

 حرشن أومن نابل ةلعج يندلا يف امإو . هيف كا ذال
 00 انحرش دق يا .كردص كل

 ثايثا يننلا يفنو ”يفن تابثالا يننواط ”يفن يننلاو أ
 ناإونما نعذلل نأ اون خردل نك

 ىحن بيذكتلل نوكي دقو٠ سلا



 احل ال التيو نول نءزعاين لبس كلان امرأ
 .اذه رت مولا يذل ةصيخشملا صراف

 57 ام يف نيكرتشمل دحا زيبا اعاهب لأي: يأو

 نعاجب لأسيو 5 نمآلاب حا نيقيرفلا يأ وحن
 .َناباو . ذل نم انتا كلير ا يب كل سوحن.ددعلا

 وأي أ نواس وحن لقتسملا نامزلا نح اهب ل سيو
 جن ايضام دارا 2

 لأسيو. أو لحرت قم وحن ًالبقتسمو .تل

 ااهبلآسو كو خر .طلا نيا وحن ناكملا ن “

 يلع ةرات نوكتو . ىف أو..سبص | فيكوحن لاح نع

 نمىنعمب ةراثو . انيلع كلا نوكيذ ًارغ فيك
 | بقطل للا يف ماينعدلاو .اذه كل أون نيا

 نيزؤنالانل امووحن بهجت اك هريغل لهعسي دقو .مهلا
 | يرسم روتالخ و :ةوكب قلن داسبامالاو هللا
 ظ .نينداص مكن دعولا اذهىتمرهنءاطبتمالاو مَ



 51 هنأ أوداو بلطلا عاونا

 ظ مال ققر رثالايف اكساقلإ اوءاعدو العتسا
 || ةبفاعلا اورظناو هللا اوعيطتالوحن ضيا ديدهلاك

 قي ينو . ةزمطا ةتإودإو . عاهنتمالا اهنمو
 نيرمالا ا ةلاردا وهو قيدصتلا بلطا
 اهتغ [يننوأ .ميهرب | اي يتلا نعتننا ةيارأرجاللا

 كارداوهو روصنلا بلطل نوكتو . برب تسل

 مأديز كدنعأو وررعأر ادلا 0

 نا جحبالف اهب ةنع لوشمملا اهل نأ اركحرر اللا
 يق مأ كدنع ديز أ الو ورع ما ديز رادلا يفأ لاقي

 مي لغرف دونا ىياعنمفلا بلطليفو. لم رادلا

 اذاو. دعف ماديز ماق له لاقي ن نا ميال. و

 لاقيالف . لابغتسالاب 4 ةتنصصخ عراضملا ىلع تلخد

 ماهنتسالا تايد !ةيشبانأوا رجملاف تنإو ا

 نع اهب لأسيو .ام شو. طقفروصتلا بلطل يف

 ىلإ ةقيتح نرعو | . نوجرعلا اموحن مسالا ىنعم



 ةاشنالا © را

 انل تيلايوحن تانكملا نم عوفولا دبعبلا يف ,ليعسي

 ىحن مذيدلا يف لمعتسي دقو . .نوراف'؛ يلو ملم
 لم ل لمست دقو . اديس لولا عم ثذختا ينباب
 نىك ًاولوحنؤاو. لييس نمد دارم ىلا له وحن

 كروزاف حا لعاوحن لعلو . نينسحلا نم َنوكاف

 تيل باوج يف اك اهياوج يف بصنلاب
 ةنادأن عراضلا كو 0 ناوهو .رمالا اهنمو

 4 سيلف الو .هنعس نم ةعسوذ قنا وحن ماللا
 مسابو . يل رفغا ٌبروحن ةغيصلا.رمالاكةيظنل ةادا ةادا

 لما بلطل ليتسي وهو ماده له وحن لعنلا
 عم اساقلاو ىلعالا عم هاعدو ىلدالا عم *العتسأ

 0 ا ريظنلا

 انيلع طقتسأوحن زيجت عنلاو ا 11

 لل جما موتك يثقل و .ءامملا نم
 كرنلا بلطا لمتسيوهو 0



 ها/ ةتاودأو بلطلا عاونا

 ' نكلو هاشنالا اهب داري ربخ ةغيص ةناف اذه كلتعب

 ' ىلع هتلالدا لكالاوه لوالإو . بلطلل اهيف ىنغمال

 ١ قيال اكهريغ فالخب قعمو اًظذل ءاشنالا

 ظ م ايا وف نمي مام ةوق

 0 قيقا 2 0 للا مرضا لا

 ا دوفع نم كلذ وجنو ةيلإو ءارشلاو عيبلل ةلمعتسملا ظافلالا
 ' ظافلا اهناف . رانلا كف كلتبهوو بوللا اذه كتعبك تالماعملا
 ' كلذلو . اهغود< رابخالا ال ادوحنو ةبطإو عيبلا هاشنا اهب داري

 0 :رامز ىلا اهم 2 صني

 02 0 0 رح ب ةيراخلا ع 8 5
 ظ ىرحلا اذه ىرج امو ةبربخملا كو

 ةناودأو بلطلا عإونا

 يو لسكر ظذخ5 عاونأ ترم



 هاشنالا هأ

 ظ ٠ثررم رديزب وحن ,حيرص ريغوا لثم امك ايرص هب لوعنملا ظ

 ٠ترس ةعبجلا مويوحن فرظلاو . ت3 كلالجإل وحن هل لوعشإو
 قااعم اهكدغت ةلوقو >> كلذ هابغإو ثم ايشام و لاتكإو
 ناءينجم يا اطاح ىلع اهو اهب هيلعروصنملاو آلا دنت ياررخآ

 يود! ءرمق يديورارفا الل ابرض ام لرشف الأ نلانوغو
 . ديز ىلع ةييراضلا رصق يف رع ديز ألا برض امو . ورع

 هيلع روصاملا رخوبو ا ايلات روصتملا عم مدقت اهناف انا فالخم
 ردا رسل قرع دير زم ان نافنف تزال وطلاء طفت |

 .ديز ىلع ةيراغلارصق يس ٌديز ريع برض افإو .ورع ىلع
 عفاوملا يال 1 ملا

 مانا

 ءاشنالا مسفن

 ءاشنالا نأ ملعأو .رم أم ءارننالا ةقيقتح تسلع دق

 ٌلدفإ وحن رالاك و ظفلب بلطلا ىنعم ىلع لدي نا اما
 ةانعم ىلع لدي نا امإو . ةانعه بلط ةغيص لاف
 ربخ ةغيص ةناف هللا كدي | وحن ءاعدلاكهظنل ريغب



 59 ةنإودإورصقلا قرط

 ا 8 5 5 ع يل و

 اياد اجو تمير ا6 الان اهتم وي لابايأع
 ” مل 2 3 َ

 7 ا اننا ل ىف 7”
 هب هيلع روصقملا رخوي ةناف امنا فالخبي .ارمع ديز

 000 0-5 نكي رف
 ٍهرخآ ىلا فوصوملا رصق يف لوقو : هدرا تورت ايا

 ال بئاك ديز ادارفا ةفصلا ىلع فرصوملا رصق يف لوفن يا

 | ام انييعتو اًلقو . اعم ”رعاشو بمناك هنا دفتعي نلل اباطخ رعاش

 ا الأ جار ال ٌسراف هنا دفتعي نمل اباطخ ٌلجار لب اسراف ديز
 ا هيلع اهرصق يف لوفل كلذكو .. لجار مأ وه'سرافا لعب
 هرغالل ”رعاش ديز نارعاش ارعو اديز نا دفنعي نمل ادارفا
 انعاش سي يا“ نم ديزو ٌرعاش ارمع نا دقتعي نمل انييتو ابلقو

 ليلادب ةلوفو. * يون رعاة ما لعي الو 1

 يذلا وباع نع اهعم ِهلاصننا ةدك يا اهعم ربييضلا لاصفنا ةمحص

 ام لوقن 15 ناك انا موفي امنا تلق اذاف . هب لصتي نا ةقح ناك
 | كلذ ىلعو / موقا امن لوفن نا بجوا كلذ الولو انا آلا موفي

 انا ممتاسحا نع عفاذي أمنأ هيف هيف لوفي يذلا قدزرفلا تيب دروأ

 ظ | ليثي لمفلا لوهمم ةلوقو ٠ انأ الإ متاسحا نع عفادي ام يا

 ظ



 ١ »نلت ١" 01 - ك
 دعب لبو ثابثإلا دعب ال ةنادإو . اضيا فطعلاب

 ىلع فوصوملارصفيف ٌرعاشال ”بتاك ديز وحن .يننلا
 هرب د بلل ]ب ايران ناو طكاناذلا
 نمو . بطاخلا داتثعا بسحب انيبعتو الق اهيلع

 اديز عاش انإو عاش ديز اناوحن انارصفلا تاودا

 ىنعم اهنمضتت رصقلا ديفت اهنا جانفملا بحاص لاق
 هلوقك اهعم ريمخل ١ لاصفنا ةحح ليلدب الاوام

 يلئموا انامماسحا نععفاني افإو رامزلا احا دئاذلا انا

 رصقلا قرط نمو . انا الا مهتاسحا نعوفادي ام يأ
 [دعبملا ىلع ربخلا ميدتتكر يخأتلا ةثح ام يف يدتنلا

 0 كاياوحن هبلع لعفلا لومعمو رمالا للون ظ

 نيب عقب ربخلإورادنبملا نيب عقياكرصنلا نا ملءاو
 لعافلا تييبو ديزألا ماقاموحن لعافلإو لعفلا
 دير الا لدا ان( اريخ لا تلقت اهنوت# لن رعتل |ذ

 روصتملاو.اهردألا ةتيطعا ام وحن نيلوعنملانيب اذكو



 و ةنا.داورصقلا قرط

 / قنص نود م دب هيدخت يأ ىرخا نود ٍقفصب ةلوقو
 لافي كلذلو . اضبااهب فصتم هنا بطاخلا دتنعا دف ىرخا
 !/ ةصيصخت وا يا ىرخا ناكم ةفصب وا لوقو . دارفالا رمق هل

 | تود اهب ةفادنا بطاخلا دفنعا دق ىرخا ةفص ضوع ةفصب
 ظ ْ «دنع نييعت ريغ ىلع اهادحاب ةفاصتا دنئعا وا . ةفصلا كلت

 ىلعو ٠ نيبعفارصق ينائللو بلقلارصق لوالل لافي كلذلو
 (/ ءيغ ىلع رصنلا سي لاق كلذلو . ضيا ةفصلارصق يرجي اذه

 1 ظ لوقو . ةفصلاو فوصوملا 'مهب «يثلا نال نيفرطلا لمثبارخآ نود
 ظ دارفالا رصق طرش يا هرخآ ىلا نافصولا ىنانتيال نا ةطرشو

 | دافعا مل دحإو فوصوم يف تيفصولا عاهجا زوجي نا
 | ةناف بلقلا رصق فالخب .فوصوملا كلذ يف امعاتجا بطاخلا

 | يف اهادحا دوجو بطاخملا دافعا "ويعم ا.عاتجا حاشا يضنفي

 تول ىف طرخر الن نيعلا صخانلو برشا نوف كر
 اعاتجا .ناكما كلذ يضتني الف هنيعب ايش دقتعيال بطاخلا
 بلقلإو دارفالارصنل محي ام لك ناك كلذلو . ةعانشاالو
 ظ سكملا نود نييعنلارصنل لصي

 ةتإودإو رصقلا قرط

 نوكيولاا زم اك مانعا لاوناوتلاب نكي لا



 رصنلا 6ع

 الف ةفيقح نوكي نا اما سكعلاب و ةفدلا ىلع فوصوملارصق نم ا
 ليح اذا 5 اًنلطم هيلع رصق امريغ ىلا روصنملا هيف زواجتب ا

 زواجتب ال اديز نرا يضنقي ةناف رعاش الا ديز ام كلوف هيلع

 7 نوكي نا اماو . تافدلا رئاس نم اهريغ ىلا ةيرعاشلا ظ

 طف هيثلا كلذ ىلا هيلع رصق امزواجتبالف 0 ميش ىلا
 1 -- ”مئاف 3 لي كلونك مريخ ىلا هزواجتي 1 ظ

 ىلا ةبسنلاب مايفلا ىلع روصقم اديز نراف . نيلاج هنأ دقتعي ظ

 كمل إى يملا ىرخالا تافصلا نم هريغ ىلاال طقف سولجلا ظ

 اهريغو

 ريغ نم اهب ةصيصنت يل اًنلطم ةنصلاب ةسيصقت هلوفو ظ
 أ

 تابثا عانتمال لاحلا نم ٌببرض وهو .رخآ هيث ىلا ةبسنلا ديق |
 دارملا ود اذهو لاجالاب اهادع ام يفر فو ودوملل .ةدحاو ةفص

 فوصرملاب اهصيصخت لوقو . هيف رصحملار دعما د جو داكيال لونب ْ
 ةيهولالا صيصختك ا ضيا الط. هب اهصيصخت يا ا ديلا

 رغاشلا لوق نم ”مطنت. يلع آلا ىتف ال هلو ةو ٠ لاخلا يف للاب.

 يلا نب يلع مااا هب ديرب لمي قف و راقلا ١ وذي نهيق
 اذهألا اهم دمع ىتفالو فيسال يأ . وقيس بنا راقلا وذو بلاط
 يف اهريغ لك قضايلادن يف ةغلابملا ليبس ىلع ةبحاصو رك

 نإو ةنينلا ىزجم ىوعدلا نه ىرجارابنعالا انهبو .مدعلا زيح

 رمالا سفن يف ةنيح نكت ل ]



 ه١ ةماكحاورصقلا ةقيفح

 يع 0 . ةباتكلا يف ةعم ورع كارتشا ||
 | م

 | ددريروا ورعال ديز رعاشلا ن ا دقعسي

 رخا نود *يث ىلع ردقلا ىسيو . اهنيب ةيرعاشلا
 .بطاخلا هدقنعا يذلا كارتشالا وعطنل ذارفإ رضف
 يف ايات روف .نرافصولا قانيال نا ةطرشو
 رخآ ناكم *يش لعو . ةباتكلإو رعشلا5 فوصوملا

 بملتآي ةنالسكعلا دقتعي بط اخلا ناكنا بلق ّرصق

 ناعيد الف نيفصولا قات ةظرشم تار
 مهيب ددرتي ناك نأ زييعن رصقو ٠ دوعفلاو مايفلاك

 . دنع اًميعم نكي لام نيعي نال اهدحا دقتعم ريغ
 نيرصقلا الك لع يرجي وف ِهبف طرشالو

 نوكي نااما يا ءرخا ىلافوصوملا يف نوكي نااماةلوق
 | نيم وا | ٠رعاش لا ديز اموحن ام ةنصب فوصوملا صيصخ#

 ١ هيمو .هلفإو 7 د اقماع امري ربفوتمو ل



 رهن 2

 ىلا ةزواجتب نا نكمي ناك نإو طققف ءيشل ١ كلذ ىلا

 يس عفاولا ”يقيقحلا اما . يئاضالا لأب د

 ايا دز اهرفق والو ةنضلاا يخي قفاز و دقوضوملا

 وات سم تفضي الهنا د 55 نأ اذا ” عاش

 1 0 دلجوي داكيال ا تافصلا

 ' كلذك فوصوملاب اهصيصخت وهف ةفصلا يف عقاولاو |
 فالخب هيفرصحا ناكمال يفك اذهر .هللا لا هلاالوحن
 ظ ريغب دادنعالا مدعل عاملا - دار دقو . لوالا

 يف عفاولا يناضالا امإو . يلع الا ىتف الوحن فوصوملا

 ديز اموحن ىرخأ نود ٍةفصب ةصيصخت رهف فوصوملا
 ىا.اضيارعشلابةفاصتا دقتهي نم اناطخ ”بستاك آلا
 أ اليخ ”مئاف الا ليز ام وحن ىرخا ناكم ةفصب

 ٠ امهنيب هدذري وا مايقلا نود دوعقلاب ةفاصّنا دقنعب

 رخا*نوخ ف وصوم اهصيصخ وم ةفصلا يف عقاولإو
 دقتعي نمل اباطخ ديز آلا تاك امر غاضيا ةناكموا

 شاثكتتسا ا“

 ظ



 45 ةماكحإو ربضقلا ةقيفح

 لوقو. ينانلاكىنحلا يف ةوّوموا لوالاك ظفللا يف ةرهاظ ةلاصا
 ايكأر رديزب تررم لبق ولف يا ورخآ ىلا لاحا ترخأولف
 ظ لكما ريض نع اهنا دارملاو رديز نع لاما نا مو

 ىل كربلا وا ماتهالل نوكي دف اتلطم ميدقتلا نا لعإو

 1 كلذ وجحنو ةلصافلا ةياعر وا رعشلا ةرورض وا ذاذلتسالا |

 ديس ءاكحا يف هيلع مالكلا قبس دف ةنال انه كلذ لكأ ضرعتي

 1 ظ
ِ 

 مسلما

 نع ىنفتساف اهريغ يف هعويش ىلع اريخا هينتلاو دسم هيلا
 راكم

 ل
 ةماكحاو رصفلا ةقيفح

 يق نوكب نا ام وهو“ 47 عى عيب صقلا
 نأ اما اهالكو . ةغصلا ىف نيكي نا ]و فوصوملا

 ريغ ىلا ٌروصقملا هيف زوات: الف ةقيقحلا بسحب نوكي
 نوكينا هاو. ”يقماككا هل لاقي و. ًالصا هيلع روصقلا ظ
 ' هيلع روصتملازواجتب الف رخآ هيث ىلا ةفاضالا بسحب ظ



 لعفلا تاناعتم 7 1

 0 00 بيس بييسيسبيتلا
 1 اه ماده ورام لافي ن نا ميال امر ل وعنم ىع لعنلا عوقو أ
1 

 1 كلف ل6 100 30 مريخ |

 0 هريغ الو تلف اذاف . ةريغ وه لب ركيزب سو ةتبرض يذلا ن ءرأ |
 أ
 1 ا
ٍ 8 
 ا يَرط تنوي ضفانتلا عقوف ةمب ور ضملا نم مرو تبث ام ىتتثا | ا

 أ ليج اذا يا ورخك ىلا لمنلا هيف دق ناف لوقو . مالكلا | ا
 نم دافتملا ديكاتلل ناك ةتبرض اًديز تبرضريدنن لع مالكا ْ ١

 دافتدملا صيصختلا وف ةتب رض تبرض اديزريدنل ىلعوا. راركملا ا

 مالا نم ا

 ىلا 1 10 ليلا كافمت نساعمتو ل وشل

1 

1 
 ا

 ا ا

 1 ا

 1 رورجلا ن نأ مهون ةنيدملا ىكقأ ن نم لجر اجو ليقولف ياورخآ 1

 أ

1 

 نا لاحإو ٠ ةنيدملا ىصقا نم وه لجر يا لجرب ىنعلا يف قاعتم |

 .متتولف ةلوقو. ةنيدملا ىصفقا نم هاج ياو يلا لعب نأ دارملا |

 0 تبفلخال مر نم ىدملا ٍٍ دنلو لبق ولف يا نا ىلالعافلا

 أ ةانمو ,ىرعلاو تاللا متّأرفأ ةيآلا نه لبق نال تاي لصاوف
 ظ ىلاىزيخ ةمسق اذا كالت يننالافلو ركذلا بحل أىرخآلا ةنلانلا |

 ْ | ورخا ىلا ةيهالل اما ةلوقو . ىدملا مجر ن* * مثءاج دقو لانا :نأ

 | دنع م يجراخملا لعن, مالعالا ناف ما لوعنملاركذ نال امإو ي

 ظ | ىلا مذقلا يف هل ة ..00000 لئانلاب مهفيرعت نم ديالا

 ظ مدنا يف هل نال ٍضعب ىلع مدقني دق تالضنلا ضعب نا يا وترا ْ



 “ع7 هتالومعمو لعفلا بيرث

 او , ”ناكنإو اًرغ ناف : اهراد اًرغ كير ظعا

 ةبسنلاب ةياعافلا ينم نم ازهال ةنكل ديز ىلا ةبسنلا

 ' لالخال انإو .ذارخأم مردلإو ذخآ هنال مردلاولا
 3-5 فيزب انكار 0 ىنحملا ن نايت وريخأت يف

 5 اهنيك دار أو رورجثلا نماهنأ ير .: لاحت ترُخأ

 ظ لعافلا

 بيلو لصالا ظن يا انلطم لعانلإو لعنلا نيب ةلوق
 عم ع لعانلا من ول ةنال لاح لك ىلع لغافلاو لمعلا نيب
 | نودو هلو 3 هل لو ما ذقيح كوكي الف ةيلءانلا نع جرخ

 ظ تي سلام يف اًضيا لضالا انه ظنحيو ينانهزخآ ىلا كلذ
 | لمفلا نيب ام لمثي وهو ٠ . هلال ضتقم نكي ل اذا لعانلاو لعنلا

 / يا ووو لوعفملا ةلوقو. لعانلا نيبو اهنيب امو تالو.ثملا ةيفبو
 | يأ نييعتلا 2 اطخا دنع ةأوقو : ىرخالا تال.ضنلا نمؤوحنو

 يا هل ٌلوعنم اًدر ةلوقو . لوعنملا نيبعت يف بطاخلا طخ دنع
 ظ لوذلاب ةقلغتم ذناعا نمل هلوق نر« ماللإو . باوضلا ىلا هذرل
 / مرخآ ىلا لاقيال اذطو لوقو . دفنعا نم. كلونك يا ةلبق يذلا

 ظ || داقتعا يف ةباصالا عم هنبيعت يف اطخملا درا لوعنملا يدق نالو يا
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 /يفاطخلا نعوأ ”برش ةاموحت صيصقلا د ةدارأ

 نم. تبرض اديز كلوتك باوصلا ىلا در نييعتلا

 اديز 5 لاقيال اذطو و تبرض كلنا دقنعأ

ْ 

| 

 رّدق ناف ةتبرض 0 حن امأو . هريغالو تثبرضا

 اديك كلذ ناكل وعنملا لبق فوذحل |لعتلاويف
 | مو ف تالوبعملا نيب امأو . ثعيصخت وهف ةدعبوا |
 تالا هم جيعو مهم ا كويست

 32 »وون يون 20 تينرال ا

 موت :رورجلا رخ +ايلفمف وسبل لجر ةنيدملا ىصق

 0 هلعف ةلص . نم ةنزكد رماد لعافلا ةلص نم

 مرقولغ ىذه أ ماجر نم مءاج دقلو وحن_يظفارمال ظ

 فيلآلا لع ةينبم اهمال لضايفلا ينكح لوا

 مني وهو ٠ الق ًججراخلا لئق وحن ةيهَهلل ناو

 م دننلا يف هل ةلاصإل امأ ضعب ىلع تالاضنلا ضعب

 ناك ن ر 2 اف: اهرك اديز 0000

 وا لصالا يف 05 لاحا يف د4



 32 كالوعمو لعتلا بيرت

 أ لمعلا ْق ةةيفاقلاكر رثلا يف ةلصانلا مرخآ ىلا ةلصاف ىلع ”ةظفاحم
 ركذعيس لاقولف ىَركِذلا تعنت نارهذف ايلبق نال ةيدلاب لّكمو
 | لوتكرءشلا يفاوق ف كلذكو . لصاوفلا تفلاخا هللا ىشخي نه ظ
 ظ يننملا بيطلا يلا |

ْ 

 ظ لو اطي ”ررصق يف؛ وأقي ”ىففيعض رعيوش ينبض ثحن رمد لكفأ

 ١

 إ

 ضيا هلوقدك م اللا وضل كلذ ندلا دثو . يئواطب يا

 مصالانم افوح ايانلا جومو اننلا عرفي انفلإو لعأف اهادب

 / . نزولا ةياعر فوذحلا انهركذ لمجيال م انما ناف .اهالعأف يا

 ا هئافخالو أ. 0 ةيشأملا تعر ون لوعنملا نيعبل نوكي دقو
 دارملاوهو . كلذ ريغو ةجاحلا تعد اذا رهراكنا ن ٠ نويلاوا

 ثارابنعالا نم كلاذوغ و لوقب

 هنالوعمو لعفلا بيرت

 ا
1 

 ينو . لومحملا ىلع مدقي ن انباع لصالا
 و طاف . هناضف ىلع ةندع مديت نأ لوما

 اتيح كىللذ تاوتاو اوف اةلطم لعافلاو لعفلا نيب

 ووو لوعفملاو لعفلا تيب ام أ. فالخ لع ثعابال
 د ييرلا للعم لمع إو فرظاك
 00 ا0ا0ا0ا0ا0ااااأخذأذأذ||]|1|]1]|]1 1 ]| ]| 0 وز



 1 دااا»ةح ل اللا

 نم ولخي القمل وعنملا ركذي لل اذا ياديفنوا لمنلا تايثا |
 0 عطف عم هنع ةيفنوا لعافلل لعفلا ثابثا دارملا نوكي

 رظنلا عظق عم ناك ناف . هب هلعت ىلارظنلا عمرا لوعنملاب فلم

 ( رقتتيح دارملا نال: مزاللا ةلرن يّدعتملا لعفلا لزب نلت نع
 ىلا مزوات ىلا روظنم ريغ لعافلأ سفن #8 ثودحلا رارنتسا ظ

 ..هل عضومال ذا همم كورخلا ل وعنملا رذنيال كاذإ د وا ظ
 مأقيف روضرغل فدع م ةدئافلا مامنال ركذ ذق 0

 عيب اب هل لكم : رع 0 3 ذ ماقم و يي

 ىأ ٍةلعانل لمفلا تابلا ناكل | امإو. ىرت امك ينلاو تايثالا
 8 ريدنتلا نمد الف لوعنملاب م ىلا هيف اروظن. ةنع ةيفن |

 | هّيلا يف مدوجو نمّدب الف ىنمملا يف ٌدوصتم زئنيح ال ةدئانلا
 ظ ظنللأ يف نكي 3

 | لوعنملا فذح نايا 55 ىلا جاضيالل ةئطوت اما ةلوقو

 أ كلذ نلو اهيا دعب ةءالك هوي اكمل طيار
 لعنب دارلإو . بلطلا دعب ا راببعاب سغنلا يف عقوا ||

 . ةدازالاكىنءملا يف اهنداري ام اهوحنبو . ام ىدشملا لعفلا ةثيشملا ||
 فوذجلا نوكيف هيلع لدي باول نال اطرش هعوقوب كلذ درقو

 فزكحلا نون 0 |

 0 لاثلا يف اكراصاخالاب اًرتقم ياراصاخالا عم ميعتل 4
 ةلوقو .راصنخالا تاف نكلو ميعملا دافا لوعنملار ا 00

 رسوم ع احم تمصمسمم دج مد هدم هده اه نود ان اع اه عج د م معلا نو 00

 ا
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
31 

 ظ



 4 لوعنملاو لعفلا ماكحا
 ا

 قي !ًدوصقم هنوكل ركذلاب قيلخ ةنال فوذحلا لع

 .انأ نوكي فذحإو . ضرفل فذح امئإو ىنعملا
 | اهوحتو ةعيشملا لعفيف 1 ماه اي دعب جاضيالل ةمدوت

 | هاش دوه ئاح تيما فاللاا عقو اذأ

 ظ هلل | وحيو وحن هركذ م دقن لع !دانغا امإو . نآمالا

 .ايلطامإو . هاشي ام تبغيو يا ١ تبثيو كاشي ام
 أ :همؤتفلا رفخي يأ اشي ٠ نارفغي وة ر ادنخالا

 ا

 .الو هللا دبعأ ن ْنَأ ثرمأ انا ا وح راصنخالا عم ميعتلل

 | لع ةظفاحمامإو م هي كرشأالو يأ هيب كرد

 ظ هللا ىنخ يأ ىشبخحي نم كنيس ةيفاق وا ةلصاف

 ا تارابنءالا نم كللذوحنو هركذ ناههتسالاماو
 ا

 .] رمحلا اذه نا يلورخأ ىلأ ةعم رت ديف ةلوقو ©” قالا |
 ِ | ةدافال ةعم لعافلا ر ل اك هيلع رةعوكو دافال لمنلا عمركذي

 ظ هجوأ هيسقل و هر ىلا هتاعت رايثعاريغ نم اما ةلوقو ٠ ةنم هعوقو

 00 ١ يضم ل د 2 دود وواصل 7 منان: دو9##«ساصح ك1 ىطساش اة اسس 00-100 فن7
 اضن ل ا ا ا لل ااا ا ا



 لعنلا تافلعتم 3

 رمان 0 00 ٠

 هم -وا] 2اس

 لعفلا نيلقامف براي

 لوعنملاو لمفلا م 5

| 
 سالي الي اك هل 3 هعوقوب 17 يحفل ا لعنلا 1

 ظ

4 

 ظ
 ظ كد هيتلعت ةداقال يكد م هعوقوب لعافلا

 | زا نم ديال ركذي ل اذاف. كللذل لءاملا دم ا
 ان ةنع 8 ةيفن وأ ١ هاءافل لمفلا تاهثا ضرغل لا نيكي

 07 هتلمترأب :ءاب امإوت ل وعنملاب هنأءتراب ؛عاريغ نم |

 هاردي لف م اا يي لولا ناك ناف

 اي لاو وحن روك كلا يفرد ذقملا نال وعنم ظ
 نو 0 ملا ةنرتح ل دجوت يأ نولثالا
 اناا نتادلا ماع دنقلا تشم لالا نأ

 1 1 لا



 كا ةئدالو دنسملا ريخأت
 00 لح :

 ظ أميف 6 :رابثعأ 3 رسحلا اذا بيبللاو , انع ٌصاخيال

 | امربغ ُْك 0 هرايثعأ هلع يفضل

 وي مكاو هلا دتملا نك نءرماك الكل
 / ىل ةنال هرخآ ىلا ربالا لوا نم هيبنتلل ةلوقو. مدقتلاب ىلوأوهف

 ا | لاجر ةفصفرظلا نا مهول اوريطتي نا نوبحي هيف لاجر لبق
 . اورطتي نا نوبي هيف نيذلا لاجرلا نا ىنعم ىلع بخ لمعلاو
 ظ .ةركن هعوقول ويلا دتسملا فصو ىلا ةيعاد ةجاحلا نا ايسالو ظ

 | ةرابلا يف لّمأْلا دعب ملعب اهر كلذ نالردالا لوا نم لل اغإو
 / لوصحلاب لاجرلا نعرابخالا دارملا نال ةيرقلا يف رظنلا وا
 | يل راهلإو ليللا فالئخا ةلوقو . رطنلل ةبحلابال ناكل يف

 أ تاومسلا قاخ 8-3 نا دارألاو . دحإو دعب ادحا اوايرقات

 ظ 5 | ةفرعم ىلا ةعماس قّوشب راهلإوو لينا بقاعتو ضرالاو |

 | ىعدي ام يا ضارغالا نم كلذ وخنو ةلوقو . هلع روكذملا اذه

 ىأ .٠ تنا فيكون .ماهتسا مسأ ناك اذا اك تسلا ءدق ىلا
 رولا انراذ يو .غ لكحلا دنع أ مأ ن ناك

 ام اهنم نال ر هرخآ ىلا دتسملا ماكحا نم اريثك نا ةلوقو

 ١ ًالعف دنسملا | نوكو اب 310 هناك ا



 دنسملا لإوحا 4

 يف كلذ نوكي امناو ايضام الا نوكي ال ةناف اماوج نود اهطرشب

 | فروزت ول وحن يف رارمتسالا 22 ريا قلعت اذا طرشلا

 لم اف ربو لل تروس ىلإ علت كوم قل

 ا
5 3 

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
1 

 خعم دفنت م معآ

 صج سسوس هوس يجو هع سمس هب جنمسس سنس اع مسكس وج مجم رس ومن اح ومس و راعما ١ وج اسست نع كج دج جن ع ب ب سو م و يس سس و ا ب رس

 ةماعلا هيل اش كد ا 0 ريخأت َ ْ

 وحن هيل 10 هيض« .مزيلف ةعدقل انو

 9 | لوا ند هيبنتلا وأ. ضر تاوملا

 ريطني ن | نوبي لاجروف و 54 0

 جاد 05-0 وحب هلا ا 00 قيوشتللوا

 كتأبال راهو ليالا فالنخإو ضر لاو تاو ملا |

 ةيفاعيف ضي رملل كلاوقكل وافعل وا.بابلألا 1 ألا
 1 7001 الا كاش نأ تن ثنا ||

 ا ديسملاو د هيلا دتسملا ماكحا ن م ازيكك نأ معاد ظ

 كلذ ريغو ريخأولال ميدقتلاو فذخحنإو ركذلاك. ظ

 ا ماع

 2 ع ع

 هممسسسس بس سس سس



 عوقوب كما عطق عم كلذ نادفيرب هزخابقل بطاخلا عنق مدعل
 ىلع مدديس هنا اًمطن دنتدبال لهاجلا ن دال بطاخلا نود طرشلا

 ردالا ملعب نم ليرزننلا ي أ دوا ىلا ماعلا ليزانا لوقو ٠ هباوج

 كلذو تارقلا ن . هنا اعطق ملعإ رجلان ف 1 ةليصج نم ةلزنم

 ريكتيف ىلا اذه فلاخي هك ةسنن عضإ نا يضفي

 ١ .باوجلاو طرشلا نم ةلجج لكيلا امل ةلج لك تناك ةلوقو
 / باوجلا امإو . لابقتمالا يف لوصحلا ضورفم ِهنوكلف طرشلا اما
 ظ هتر 1: نع ملف ةعارجا وف طردلا لو دجى -ثئرم ةنالف

 نا يف كجلإو . اهيف وه انا مالكلا نال ةيلعفلاب ةلمجلا ديقي لو. هل
 ا . ةيلعلا ةلجلا اهب دون يا طرشلا ثإو دا لع .الكأ ليبذت اذإو

 !| ىف ليعيش لهل !ندكي نا او رك ىلا ىنمللاو ظنالاف امإ ةلوقو
 .اًيضامونوكي نقدم قالب م رام اطراط كا ئللمل

 ا الوافت لعفا نش ءأنا ن :ناكم اذك تلعف تشعنا هلونب هل لثم دقو

 ا
1 
3 

 ا
1 
 ا

 عطنلا عم ةلوقو . يضاملا نم ةتفحت ,دافتسملا شيما لوصحب
 ىل وحن يف 5 طرشلا عوقو مدع دافيعالا عم يا عوقولا ءافتنال

 || يملا مزايف ةلوقو .ةرايزلا مدعب هيف عوطنم ةناف كتمركال ينترز
 1 نا كلذل ا ي' يغاملا يف طرشلل اهنا هلوق ىلع ينبم اهيتلج يف

 ا ظنللا يف اًمضام ناكأم لمني وهو .٠ ثييضأ. اهباوجو ابطرش نوكي 1
 1 ةلوقو . كم .ركأ ل ينرزت مول وح طقف ىنحلا نول رم انك ىنلاو

 ص ضصاخ ك كلذ كا ىلا ةراشا ورخآ ىلا عراضملا ىلع لخدنال



 دنسملا لاوحا . رب

 ديز انكهو .كدنع لصح ديز ريدقنلاف كدنع ديز ليق اذا يل

 ا نال ”محالا ىلع لاق اناو . اهوحنور ادلا يف
 7 لصاح د يز ريدن لع لعنلا نم تشمل مسالاب فرظلا |
 لصالا ود لعنلا نال خرا لوالاو .دارفالا ربخنا يف لصالا نال ظ

 تاودا يام ةلوقو ٠ مايا هتك ١ راشلل هيلع ل فون مالو قلعتلا يف :

 اهضمبو ناكلل اهضعب نوك ن. يل ةفاخلا يناححا نم طرعلا |

 لاقم ماتم لكأ 3 : ليو نادزلا ا
 مزاجما دانلعالا مدع يا طر لأ خوقوب عطقل ١ مدع ةلوقو

 تعلط نأ 7 كلذاو نيفيلاو كشلا نيب 211 ظ

 | ناليا ورخا ىلا ياملاب ٍِ يا لملعو ةأوقو٠ كروزا سلا |

 يغاملاب هيلا بلغ طرشلا لف عوقوب عطنا اذا يف لصالا

 ظ اك عراضال اقالخ عوقولا قدمت ىلع دب يضاملا نالاطاطرش
 ا 2 |ومعاشتي يأ اعايلإ او ءاطلا ديدشتب إو وطي 4 ود نخيال

 ظ ,هلظنللا كيش ءاذجاأ ق تن غدأو عاجلا تقكسأف |وريطتي لصالاو 1

 ظ ,سنجج ن 0 ىلا ىلوالا فرع ةلوق وذو ىهوم ه موفل هيف ريمغلاو ظ

 أمه هاومش رابنعاب هعاسنإو هترثكك عوقولا اياب

 اععلا نايا ّوخا ىلا اله تلق تكا 2 ظ وادا لل سيدا لطدلا لغ لب اهنيكوفىزلاةغاولأ
 0 كب اذ لوني . لص ةريغ لع ة4مق دنف و هيلع مالا يذلارمالا

 | ةلوقو . ورذع ماينل لهلاب رهاظتي ةثكلو ةلعف دق انااعطق 3 ظ



 ا ._ هلاجإو دنسملا دارفا .
 انتاهتيت

 أي ل اج لكتتماك لبقتسلا يف رخ 0 ع
 يصف يفلايق حا ىدازب ظلي فال 1
 ظ ضرغل لصاحلا ضرعم يف لداحلا ريغ زارباكق تكفل

 ا

1 

 ظ يا فال اذك تلعف تشع ناوحن يف لوافتلاك
 8م نايف. عوقولا ءافتناب عطنلا عم يضاملا يف ط رفللمإلا

 | ةنكتل الآ عراضملا لع لخدنالو اهيبلج فو ضال ظ

 عرف ظأأ يف كذإ ام كلذ حنو رارخشالا ةداراك
 ظ يس
 / ةاقيزوحغ يف لدنلا زال وزخآ ىلا دانسالار كلو ظ

 أ دياب و جلا دينيف ديز ىلام ريمفلا ىلا دس

 !| فصولا ن ك1 |و ماق ديزوحن يفام ةيروقنلا نمويف سيلف مئاق

  ريغتيال ةنوك قريشا . ىلانمملاك ةنال 4 ا دما ريض طم

 | اا لاغباكيئاقوهو ”مافانا لاقي . ةيغلإو ب او كفا يف
 نم 0 ) انهو . ماقوهو قانا فالخ 0

 ظ "امنا 41 لاقي ةلوفو.ءانبلا يف ةليجلا ىرجم وورجاالو ةلج هلءاف
 . ديسللا اناث ةىهنم ناكاموب دارمإو جاتنملا بحاص حالطصا ام
 يبسلا امإو: عقدي زو لشيف امناو ١ ناك ليف ةنعايفتم و اهيل

 51 01 رشم فراظلا نال ةاوفو ٠ . اغلا حالطصا ىلع راج 0



 ظ ناوين

 ع 5 نوب مجفل مدع ْنِإ ف لصالا نالعإو |
 !اردانلا محلا ن اناك كلذلو .أذ أاهنكعو |

 اناس يالا هيلا بلغو.اذإل ةسكعو نال |
 | دج قوراشللوو . طفورنلا ع وتالدا|

 9 آ آ

 ظ ةنسحلا | مهتءاج 0 هعوقو هاف يلعلا لاتحال ٍ

 ا انتو يم دج أو رطب ةقيس مهاد ١ امة ايل ]لاق
 || ةباصإو د عوط + ىلاعت ةنم ةنسحلا يش ناف . ةعم ظ

 رك سددجلا مالب ىلوالا 1 ١ء ميدل ةعيسلا

 | فالخ مطنلا اخ قالا ن | :للمخمت دقو ٠ ةينانلا

 ٍ اذه ثم تمكن ارم لوتك لداجتاما لالا |:
 .كاوتك عوفولاب بطاخلا عطق مدعل امإو. طخ نعف |[:

 ةلزنم ماعلا ليزنتلوا . كسفن ظ َتمدن نا لمايلل ||
 تنك نا ربكتلل كلوقك د لع ىضنقم هتنلاخل لهاجلا
 / بيترتل اذإو نا تناكأللو .رخقفتالف بارت نم

 ظ



 دا 3 اجاو ديما دازفا
 ١ ص ا ل ا لل ييا// +98 _ >7 ا إش ل ر

 ْ وهم قش ٠ ه3 هنأ انه ضرعتي لو . كوخا ديزو 2 داندلا

 مالكلا ْق عوفولا

 ٠ كذ _ دف ةنا ىلا .ةراشا ةلرملا ديني لق ةلوقو

 1 | هيغ ىف رصتلا نم سيل ةناف ديعإوألا يلو.إو 'ىفلا اناولوق يف
 مْ

 ةلاجإو دتسملا دازفا

 | .هيبس اك ةلجج ةنيكبجوي ام ءافتالف هدارفإ اما 1
 ا ةيروخغ دانالا رثكتب كتل يو ها
 د زون هيلا دنلا قلعتم ىلا كح هيحونلوأ ماق

 ظ او
 الف لف وأ ةيعسا ةل او . يبسلا تاَثلإو

  ةينسالا نرك اما: ا 7
 | لعنلاب ” كقم فرظلا نال ةّيلعنلا راصنخالف ةيفرظ

 تارابعالف ةّيطرش ةيلعنلا نوكامإو . مالا لع
 ْ يقلل يناعملا نم طرشلا تإودا يف ام 9 ظ

 0ع جاموو وف مس رم ا انس اسس سسسسس  ويرمم و ب و حسو رو وام رج ان سوو نايس



 دنسملا ت7 8
 همس سبسسس- سل داهسسع دس شسد ديس سل اس شلا

 ,ح عملا ةدا ةدافال ذال نكيف ةنبر ,عت امأو .2ةدئانلا |

 ببطخملا اذهوحن هلئمرخأ رمأب هنلنع رمولعم رم العا

 فارشالا بيقن كاذو | 1

 يم يد دا الب فّرعملا نأ ملعأو ا
1 8 

 رصق 5501 ةناف . زخقلا " تل | وحن هيلا 3 ىلع |

 . ”ةرتيغ“ ريم نكي ما ةفح بطاط ةرامإلا |
 0 هَ

 هريغ لّرتيق ..هريغب دتعيال ىتح اهيف هلاك ةغلابم وأ 1

 مدعلا ةلزنم ظ
, ْ 

 ظ ىف فيرعتلا نم نيدافتسملا يارصخلاوا دهعلا 0 هلوق ا
 هريغ رعاش ال يذلا وأ دوهملا رعاشلا يا رعاشلا تنا وع

 يف نوي امنا رابغالا انه نا ملعإو . ىنخيال اك رعاش تنا فالخب
 ىل ماللاب فيرعتلل ملص ام وهو ةركنوا ةفرعم هداريا محب ام

 صيصختلانال مما ةدئافلا نوكمل ةلوقو.كلاذ دعب لثم 1ك ةفاضالا
 ”ةراشا مولعم رما ىلع كح لوقو . عومشلا هليل ةدئافلا يف ديزي

 رخآ مآ ةلوقو . هيلا دنسملا فيرعت دنع نوكي كلذ ناىلا ||
 ةذافال نوكي دقو . . عماسلا دنع اضيا مولعمرخآ رماب يأ هلثم

 ماكحا يف رم كربلا ةدئاف مزالب ةنع ربعملا وهو ملا كلذ مزال 5



 2 سس د عبو 97ج

 لونك مانملا قوخ نمو

 تففلدذم يارلإو ضار كدنع | تنأو اندنع أ نحن

 اهي د2 نافيا
- 

 ةظفام وركذ نع مانألا قيفل ةف حن نوضار اندنعاج نحن يا

 الوا يا نينمو انكأ متاالول وخ لاعتسالا عابن :ا نمو ٠ نزولا ىلع
 رييضلاو . منلخ يا مكرطق ةلوقو . كلذ هابشإو . نودوجوم متنا

 | عج لاصالاو .ةنبل يئاقأو هلل اهيف هل مس! هلوق كتر لوالا
 لاجيو . قلييمتا رخآ يثو برذلا ىلا رهعلا دعب اموهو ليصا
 [ميفدل 2 * كلا ا. ةنأك ةرابعلا صيفلتو . فت انس. مالك هيلي امو ظ
 جن هاني لوقو مهفص قه لاجر هيي ! لاقف جن نمل لبق |

 ||.يف ةي الل نحت ا ةلعاف لاجر ناك مولعملل نات 5 وا نال لوهيجال
 ل

 ا
ْ 
1 

 ظ ١ نم 04 يأ و8 1 و ملاذ نما

 ظ كلذ وجنو 250 رثلا ةلالد ١
 ظ ظ

 3 ةنيركو دننسملا راكنت ا 1

 رصحلا رادبلا ١! ءافتتا دصقل دل نركيف 4 ايات |١

 ظ نوكتلف غياب 9 اذهوحن فصولاب وأ 0 بلاط
 ابن زك

 لالا



 دنسملا لاوحا نر

 يا . رم لوا مرطف يذلا لق انديعي نم نولوقيسف
 ايف هل عسي ىف 0 كرطف يذلا كديعب

 نع عيب الو ةراجت مهبلت ال لاجر لاصالاوودغلاب
 ةناك ]اجر هس يا لوهجلل تسي ءانبب هللا ركذ
 يف روكذم لاّيسلا هيف ةبرلا نفهم نم ل
 الن لل د اءاج ١ قاتلا اردتم لرلا
 ديفيفالعف ةنوكنيعتي يل واءويلا دتس اركذ يف اضبا
 اهنا وا.قيرط رصخا ىلع ةنمزالا دحأب اًديقم دل
 .مح داخ وهو هللا نوعداخيتوحن اًبلطم توبنلا ديفبف
 ديم ىرخأ م ددهتلا ديفي نوعداخي ةلوق ناف

 ركذك هيلع لات ةنب رق ىلا راقتفا ريغ ىلع نامزلاب
 اقلطم توبنلا ديفي حا ةلوقو . دغلا وأ نالا

 هب قلعتي نامز ىلا رظن ريغ نم
 أ | ثبعلا نع زارتحالا نميحا هيلا سما فذح يف رم ام ةلوق

 مهم * يرب ةلوسرو يا ةلوسرو نيكرشملا نم ”يرب هللا ناوحن

 .هبلا ةجاحما مدعل انبع هركذ ناكل فوذحلا اذه ركذ ولف . ضيا

 7-0 >>طططططط

 0 سل يس سس سس ساس



 ل هركذو كنسملا كرت

 | ولا دتسملا نعريخلا ىفت ضيضخت ديفب يا ءرخآ ىلا صيصقلا
 ظ ربخلا نال ءرخآ ىلا دانملالا رُركيل لوقو . ةنع ديفنب كحل ةي وقثوأ
 ْ ةيوقث كللذب دافتساف زرابلا ىلا مث رتتسملاريمضلا ىلا ويف دنسأ دق

 ا نيك ذي لافيف يآ يريغال وتب دكر يف ةلوقو . محلا
 ' اله لعو . كلذوخنو نالفالوا يزيغال كلنجاخ يف تيعش

 | فولالا بهي وه ةلوق يرجي اك يدحو وخب دك ويف ةلوف يرجي
 | صيصختلا آلا سيلف ةلوقو . محلا ةيوفل يف لخضتتال تناهلوق ىلع
 | ىلا ”ةأرمآ ال يا ةلوقو . ضيصختا آلا ضرغ ميدقنلا يف سيل يا

 | . ةأرماذل يقهاج لجر سجلا صيصخت يف ىدللا نا ديرب ةزخأ
 نالجرال ين اج ٌلجر دحاولا صيصخت ينو

 سس جا

 ديسلا لاوحا "بباب

 ظ ةركذو دتسملا كرت

 1 وق تبو رع دل كتاب
 | نأ امأ ةئيرقلاو : هيلا د11 ف ذَخ يف راع ضر

 يا اهعرفو تباث الضاوت مكحما اهيضني
 ايت

 ىخن ةروكذم اما ييو. مريخ مالكيف عقث نا امإو. اضيا
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 1 0 0 7 ا تار

 1 نالجر ال
 دنسملا مدت وذنغي قي ماقملا نوكلف هريخأت امأو

 ةلوقو ٠ أ مركذ نوكل ليلعت لصالا وه ميدقفلا ن رال ةأوق

 نال يا.لصالا وه مدننلا نوكل ليلعت محلا لبق هل وكما ذ ذا
 محلا هيلع ىنب ىتحنهذلا يف قبس نم دبال لع كح هيلا د دنسللا

 ْم فالخ يو يا اضياركذلا يف قبسي نا ىف

 | هلا دنسلا نوكب لضالا حلا ىلغ ثعابلل 93 0

 |[ ةفيلع نوكيز ذكيح دنا ذا ليام يايمه دل العاف

 | ةيدقن نال هميظعنل ارابخا ةلوقو . لومعملا لبق لماعلا برود
 | ةلوقو . هناشب ةيانعلا يضةنيف ٠ قيس لق مالكلا ناب عشب

 ظ ربخلا صيصخت 2 ةدافأل يأ 2 ىلا للا ربنا رصق : ةدافال

 صاخب ال اعل ربخلا كلذب هيلع كحل ةيوفث وا 4 العف عقاولا
 انيلع.تنا امو وح تانتشملا نم وربخ يف ل أتي لب :لعنلاب كلذ

 يريغ ةلعف نكلانا ةلعفا ل يا هرخا ىلا ةلمفا مل ةلوقو .زيزعب

 | ديفيف ةلوقو . دحا لكن رع ةينن نك الف ةلاحم ال لوعنم هنال



 2 هروخاتو هيلا دنسملا دقن

 دقو.ضارغالا نم كلذوحنو .ةدنع سٌلحأووحن ظ
 ةيوقث وأ هياع ”يلعفلاربخلا رصق ةدافال ةميدقن نوكي
 ' .تايثالا يف امإو يننلا يف اما نوكي كلاذو . هب محل
 ' فرح دعب هيلا دن.لا ويف عقب نا اما يتلا يف عفاولاو
 . ىحن هريغل انبات ةنع يفنمربخلاب ةصيصخت ديفيف يفنلا
 ' . يريغل لوعفم هنا عم هلعفا ليا . اذه تلعف انام
 امإو.يريغالواذه تلعف انا ام لاقي نا ريصنإال اذطو
 ىمن ًاضيا صيصختلا ديفيف يننلا فرح لبق عقي نا

 تنأ وح حا ةيوقث وا . نجاح يف تيعس أم ثنأ

 تنا لخت ال نمو لختنال نم لنزع ىننا ةناف ٠ لختال
 دق باجيالا يف عفاولاو اهنود هيف دانملالا رّركتل
 نم ىلع در كنج احيف تيعس اناوحن صيصختل يأ
 ناوا .يريغال ومنب دك ريف كريغ ياسلا نا دقنعا

 دقو. يدحو وب دك ريف يعسلا يفككراش دف كريغ
 ' . فراعملا يف اذه . فولالا هلو وهو

 ظ
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 نود ىتااًررع نا دتتعي عماسلا ناكاذا ايف كلذ نوكي هرخآ
 لوالاب ديري ككشنلا وا كنشلا ةلوقو . اعيج ابنا امناوارديز
 . عماسلا سفن يف هعاقيا ينانلابو لكحلا سفن يف كشلا عوقو
 ا ةراشالاو . لصنلا ريمضب يا داعلاب ةلصف ةلوقو
 انه ردص يف نيروكذملا بيغلاب .ثرونم» وي نيذلا ىلا نوهنلا م

 دتسملا ناك اذا اهف كلذ مرخآ ىلا محلا ديكوتل لوقو . ةيالأ
 ةيالأ يف اك دتسملاب اصصختم هيلا

 ةريخأتو هيلا دتسملا مدقت

 نال ادي كلذو . "أ وركذ نوكلف ةبدقث امأ
 ثيح محلا لبق هيلع موكحلاذا لضالاوه ميدقتلا

 لبق لماعلانافّالعافناكول ا هفالخ لع ثعاب ال

 عماسلا نهذ يفربخا نكتب امي . *يجيس اكلومخلا
 77 دنع كمركاناوحن 4 هلا يردن د إدتبملا يف نال

 ةءاسملا وأ لبق بيبحتأ كلوقك هرسملا لجل امإو

 وهظعف اراها امإو . دلبلا لخد "يجراخملا كلوتك



 1 ةلصفو هيلا دنسملا عابتا

 هصيصخلن داعلاب ةلصف امإو . ورعوأ ديزرضح ون

 ذيكوتل وأ٠ نوتنملا م كئلوأ وحن هب ادرفنم دنسملاب

 هايم نح لض نو طاره كير ك0
 واصفبو .هب ةيوحنا عياونلا دحا قاحما بلا دتسملا عابتاب دارملا

 نيغلاب سيمبا غزن ةلوقو . هيلا دتسملا نيبو ةنيب لصفلا روض ماحتا
 نا يا 0 ىلا زاجل 7 عفد ةلوقو . ىرغأو دمنا يأ ةينإكا

 ةيساكاز زاجم لوالاريمالا ىلا مطنلا دانسا ٌثوت يف ينادلا ريمالا

 .هرمأبال ةنيفح كي ناكدق عطفلا نا تيثيو ةنيدملاريمالا ىنب

 || نم هيف ال ينحلاريرفن يف ديزي لدبلا نال ريرفنلا ةدايزل ةلوقو
 ىهف لوالا تنبع وه ينانلا نال لكلا لدب يف ّيونحلا راركتلا
 ضعبلا لدب يف لاجالا دعب ليصفنلا نمو . هل راركتلاك
 قيرطب ًالواروكذملاك وهف لوثلا يف نمضنم ينانلا نال لاتشلاو
 هاج وحن نع زارذحا راصنخا عم ةلوفو . اناث لصف مث لامجالا

 هيقراصنخاال نكو هلا دتسملا” ًاليصفت هيف ناف ورع هاجو ديز
 يا كلذك دما ليصففل ةلوقو .اضيا دنسلا ليصفت نيضتي هال

 ىرعو ديز ينءاجوحن نع هب نرتحا . ضيا راصتخا غم وليضويل
 ىَحن ىتحو ءآفلاب فطعلا ليبقلا اذه نمو . ربشوا روم نهب

 ىلا عماسلا ٌدرل هلوفو .ةلاجرلا ىتح ريحا مدقو سلجن ريالا لخد



 فاس (قوبجا“ م5

 امو . دوعب ال ربادلا سماوحن ديكوبلا دير نوكيا
 تليحاص مف رجح عب ضخ 4 هحاضي الف هناي |

 .ديز ديز ينكاجوحنريرتتللف*ديكو وت امإو. 3
 ىا .ريبثالا ٌريمالا ّصللا عطقومن زاجل موت عفد وأ ظ

 لادبالا امإو . ملكموفلا ءاجوحن لومثلا 57
 182 كي ريشخا ينءاجوجحن ريرقإلا ة

 : علو. شبا لد اجلا طن لك
 الف طلغلالدب امأو . لاهشالا لدب يف ةحمر سرافلا

 ' ارسل خا نبا

 ديسملا ليصفتلوا .وربعو ديز ءاجوحن راصنخا
 ًاليصفت لّوالايف ناف ورح ذيز ءاجوحنكلذك ١
 ديلا اليصع لالا قر هاددسيم تكي ةللا دبسللا

 باوصلا ىلا عماسلا دراوا وأ ١ بسبت :رتلا ىلعاعفإو هنركب

 هيلع موكحلا نعكحلا فرصوا .ورع ال ديز قاوحن
 ككشحلاوا كلا واورع ليديز ءاجوحنرخآ لا



 را ةلصفو هيلا دنسملا عابتا

 أ بايك ينج هلوق يف هل وه اكاًدبعهل نب لكتلل وه يدنع

 | هنا ريغ . ناطلسلا ةبناكي نم ةنأب هنأش ميظعت ىلع كانب ن :اطانلا

 ىل هوو : 00 و ةروصلا يف ْ

 ىلا اا فاي القالا نا طوق 3 ناوملا يف ل كاملا

 كئاحلا لآ لافيالو لوسرلا لآ لاقيف رفيرش
 ليو ةلوقو . ةدحولا ىنعم ةدازال يا دارفالا دصقل ةلوقو

 - رو ليو هت نم هيلي امو نإليو نم نوهأ
 8 6 وله ريك لهو كاطو ءأ اودلا نم "عون ءادلكأو

 ليلق يث

 8 ةلصفو هيلا ل عابنإ

 ل 0 وح ٍهرمأ نع 2 0

 ان اكوا 2 000

 دقو. ميجرلا سيلبا دقو -ميجرلا نميلبأ مرتو ميما هلا ديب ب6 دهش وحن ًاميعم
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 نع هب زرخحا ترم لوا يا ةادتبا عماسلا نهذ يف ةلوق
 داراو . ”كحاضوهوديز ءاجوحن ةلراضالاب ةيناث هراضحا
 | اًروهشم بلحيف اًهكمناكو ٌّيودعلا نادمحن يلع ةلودلا فيسب

 حيي ين نم خيارا نير ثعج وج ةقالا :تقنإو احنا خوتلاو وزقلاب
 عطق دق ةقان فنا يف ني لخدا ةنال كلذب بنل ةانم ديز نبا

 هللا دبع بنل ءاهقلا وبإو . هتيب ىلا ل را

 يذلا ىنعملا يثو برحلا هاما نم هاجهشنإو . يودعلا نادمح نبا

 نم. ”ةيآ ورخا ىلا ةرصنتسا يذلا اذاف ةلوقو . ومسا يق ةنع ىكي

 لوصوملا ظنلب يليئارمالا لجرلا ركذ . نارقلا يف ىسوم ةصق
 . ىوم نم ةرصنلا هبط ىوس ورما ن. ملعيال بطاخنا نال

 دارمإو .٠ ةنجلا يف ناكم ىلعا يشو ىهتنلا ةردس ةردسلاب دارملاو
 قافتساككلا كلذ ىرفسن ينثاٌةفصلا ربخحلا هيلع نيب يذلا هجولاب
 زينل ةلوقو . ميركلا قزرلإو ةرفغلا تاحلاصلا لعو نامالا

 هكاردا نع ًالضف هيلا ةراشالاب يسحلا هكآردال يا زييت لكك

 باتكلا كلذ ةلوقو . طقف لتعلاب مكاردا نم لكاوهو لنعلا

 راشا نكلو ةرضحل يف“ وكل بيرق وهو نارثلا ىلا هيف ةراشالا
 1 علان . يا ىزيج, يشق لوقو أذل ايظمت ديعبلا ظفلب هيلا
 ركذلا ملفأ لوفي كثوح اهلبق ىتلا ةيالا يف ام ىلا هيف ةراشالاو
 هيف ةراشالا ورخآ ىلا عطتست ملام ليوأت كلذ ةلوقو . ىننالا هلو

 | يدبع هلوق هب مظعلاو. ةنباسلا تايالا يف لئاسم ريسفت ىلا



 ع هراكتو هيلا دنسلا فيرعت

 دعبلا ةلزنم نايعلا ىرع دعبلل ًاليزنت دعبلا ةراشأب

 ءاربص هيلع عطتست لام ليوأت كلذوحن ناككلا نع

5 وح دوهعم ىلا ةراشاللفماللاب امأو 3
 .اذكي يضاقنأ 

 امإو ٠ ةأرمانم لضفا لجرلاوخن ةقيفحلا سفن ىلاو
 نهذ يف هراضحا ىلا قيرطرصخا امالف ةفاضإلاب

 يذلا مالغلا نم رصخا ةناف . يالغ هي عماسلا

 لاف و فاذملا نأشل امديظعت نمضقت !مالوا.ي

 2 يدبعوجن هيلا فاضملا ن 9 هللا لوسر

 نكعوا . ناطلسلا باتكينءاجوخن اهريغ نآشوا

 هيلع سقو . كلئاحلا نبا اج وحن كلذ

 ىحن دارفإلا دصقلاما هيلا دنّسملاركتي دقو

 ءاد لكل وحن ةيعودلا وا:نيليو نم جل ل
 .ةاود

 ىلا . كللبق  نساول 4 تب دك دقلووحن ريثكتلاوا

 لكىلع سقو . *يشرمالا نم انل ناكولوحت ليلقتلا

 كلذ



 . ىشي ام ةرديسلا ىندي ذاوحن مظعتللوا .هلرطللا
 ىلا ءاهالل وا اجا ها اا

 ٍةَفص ىلع ة 0 فزرو ناو تاملاصلا

 ىحن طخ ىلع هيبنتلل وا. كلملا هديب يذلا كرابتوحن

 ىل. كلاما دابع هللا نود نم نروعدت نيذلا نا
 امو . هلا تاسا دق كبلا نسحا يذلاوحن خيونلل

 نايبلوأ. هللا ةفان هذهرجن زيبق لكك و هزييفلف ةراشالاب ]

 ىحن دعبلا يثوا١ اننعاضب هذهوحن برقلا يف هلاح

 اذه لهوحن برقلاب هريغصتل وأ . ديعولا موي , كللذ

 باتكلا كلذ وحن دعبلاب ييظعنل وا. ملشم رش و

 امعازنم ةبترلا يث دعبلاو عيبا هييذ يمول

 ىلع ءانب اضيا دعبلاب ريغصنلا داري دقو» ٠ ةفاسملا يف

 ليس ْنْذِإ كلت وحن ةرضحلا نرع تاي ديم

 روظنملا ريغ 0 اريثكو ٠ ىزيض



 هدا

 ١ هريكدتو هيلا دنسملا في رعت

 ةريكتو هيلا دتسملا فيرعت

 هيلع موكحلا نال ةفرعم نوكي نا هيلا دتسملاٌقح

 ةفيرعتو . ًاديفم حلا نوكيل ًامولعم نوكي نا يِبذي

 اناوحن لكملا ماقم يف ثيدح | نوكلفراضإلاب ام

 وا . انالوم تنا وحن باطخلا ماقم يف وأ ٠ هللا دبع

 هللا كحي ىتحربص|ووحن اًظفل وركذ مقتل ةبيغلا م ان

 مكل لبق نإو وحن ىنعموا . نيكاحلا ريخ وهو اننيت
 هيف بئاغلا ريمض ناف . ركل يكز اوهاوعجرافاوعجرا

 أماو . عوجرلا ىنعم نم |وعجرا دلوق يف ام ىلا دئاع
 رمسأب هادا عماسل | نهذيفهنيعب ءراضحإلف ةلعلاب :

 ىحن هل هلصب ام يف مظعتلل وأ .ربكا هللاوحن هب صلخم

 ىحن ال لصي ام فب ةناهاللوأ . ةلودلا فيس بكر
 ىحن هيف عقي عم نع ةيانكلل وا . ةفانلا فنارضح
 بطاخلا ملع مدعلف ةيلوصوملاب امو . ءاجيشلاوبا علط
 سنالاب هرصنتسا يذلا اذافوحن ورما نم ةلصلاريغب
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 ةظفامعلا ايل الو ةلوقو نزولا لع ةظفاححلل ”لعال ةلونف ٌيبرماعلا ظ

 هيلع تفقو يذلا لبجلا وه موق دنع يدوجلإو . ةيفاقلا ىلع
 عنصإو لوقب ثيح قباسلا مالكلا كيس ةدوهعم يثو . حونةنيفس |

 سمشلا ىلع ةنيرفلا امإو . تايالا نم اهبلي امو اننيعاب كلفلا

 ةينملاب هيلع ضرع اذا لوقي ثيح لاخلا لبق يتلا ةبآلا يفف
 1 ع اككاوركق وج اط ضو كلقز دايما يطفانرإل/ا
 ةبيغلا ماع يا ةداهشلاو بيفلا لاع ةلوقو . ّييواضيبلا مامالا

 لممرمار ريغ نم ةيمر ةلوقو . هللاب الا قيليال كلذو . روضحلإو |
 ارارم ديصلا ىر دق تاكو يرقملا ثوغي دبع نب ما هلاق ظ
 ىهو باصاف مطملا ةنبا صر مث 1 ونامز لها ىرأ وهو هنطلافا|

 الفم تبهذف مار ريغ نسم ةيمر محلا لانف يرلا نيحيال ا
 ساهئاف نع تدرر مكى ورت لاثمالاو

 وهركذ نوكأ اما يا رخا ىلا لصالا وه هنوكل اما ةلوقو
 لصالا اذه نع لودعلا يضني ام مالكلأ يف سلو لصالا وه
 ةنيرنلا ةلالدب ةنثلا فعضل وا . اهوخنو ةظفاحم وا زارتحا نم
 ةدايرل وا . قذاحروغ ةنال عماسلا هبنتبوا ةحضإو ريغ اهنالويلع
 ضارغالا نم كلذ هبشا امو . هنهذ ىف نوكفلا



 1 هركذو هيلا دنسملا فذح

 ىل .ةنيفسلا ا . يدوحملا ىلع توعسإو وحن ةّيدهعلاب
 ذا وشل! باح كرات يح ا
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع وحن هب آلا قيليال دتسملا نوكب

 اعابتا قزم دقوا ح ارغالا نم كل ذوو. هللا ا

 ةيبر هذه يأ .رءأر ريغ نم ةيمر ملوقك لاهعتسالا

 يضنقمالو لصالاوه هنوكل اما نوكيف هركَذ امإو
 ١ ةنب رقلا لع دانعالا فعضل امأو. 21 دن يلويبفإلا

  كدبنلل امإو .نرقنلا ةذايزل امإو « عماسلا هنت لعوأ
 مانملا اذه بساني ام كلذ ريغو .ذاذلتمالا وا

 ويلا دتسُلا نحيا ورخآ ىلاركذلاب قيلخ هلا دتسملاهلوق
 | يب رعوظوم نم هل دبال محلإو هيلع ”كح دتسملا نالركذي نا ظ

 هيلا دتسملا نا يا ورخآ ىلا ثبعلا نعزارتحالل اما ةلوقو . هيلع

 | ةلالدب ةنع ءانغتسالا اًثبع هركذ نوك نع ازارتحا فرحي دق

 سس شالا اا سسسسلا طك ]ذا ل ل تأ#أ#ذذآذ ذ ذزذز 12000

 يق ةرايعلارهاظ رابثعاب يلا رهاظلا لع هانب ةلوقو .هيلع ةنيرفلا || .

 ا ةنال رمالا ةنيفحرابنعابال ةنيرفلا ةلالدب هركذ نع تنغتسا دق

 ّ ١ نزو ىلع ةظفاحم ةلوقو ٠ مالكلا يف ظعالا نكرلا وه ةقيتحلا يف
 ظ حولملا نب سيفل وهو تييلاب داهشنسالا يف نيرمالا عج دق ةيفأف ظ
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 اهراهرل الحي

 هل ماو لازغ اذه يل . لاوغ داّيصلا لوقك

 هيلأ دنسملا لاوحا ١4

 معوقول ربخلاب هصاصنخا مور ةنظم قايسلا اذه يف ناكاملو
 ءاشنالا يف .يزجي ةنانهلونب وحلا اذه عفد ّيريخملا دانسلالا باب يف
 :ةنيدا ار يمالا نب ٌليبق نم ؤه اًرصق يا حرض يف :نبا ةلوقو. ضيا

 ةقيفحما يفر هدلا لاعا نم

 ٍراجةاملاَت ل يا نالفرنا غطت الو راج رهلا تيل كلوف ةنمو

 هبأع نسقورمالا صييشلا عطل الورهلا ِي

 هيأ رتسملا لاوحا بأب

 هرك ذو هيلا دتسملا فذح

 . هباع موكحلا ىه ةنالركذلاب ”قيلخ هيلا دتسملا

 ةانب مالكلا يف ثبعلا نعزارتحالل اما فّدحت دق ةنكك
 اههجو ثكصف وحن هب ءةنب ل ةلالدلر هاظلا 2

 مانملا قيضل امإو. زوج انا ي أ.”ميتعر زوج

 هلوُفككلذوحنو ةيفاق وا نزو ىلعةظفاحم ا ت2

 ايلاللو يلع ال ةنم ّصلخإو ىوملا لحا نأب ضاريفنالع

 8 ةصرف تاوفنم ارذحوا .” يش يثالو ”ىث يلع اليا



 7 دانسالا مسفن

 هيلع سقو احرص يل نب أ ناماه اي وحن ءاشنالا

 لعافلا مسإو ردصملاك ٌءانعم نمضت ام يا ءانعم وا ةلوق
 2 دوي ام ىلا يا ةلوهام ىلا ةلوقو . كلذ هابشاو لوعنملاو
 ' دنع ةلوقو . هيئان ىلا لوهجلاو لعافلا ىلا مولعملا لعنلا دانساك

 5 رهاظلا يف ةلوقو . عقاولا قباطب ل نإو مدافيعا يف يا لكلا
 ظ لدن ةنيرق بصني ال ثيح كلذو . كا>حرهاظ نم مهني أم يف

 يف يأ اوف رصخت ةنيتحمإو ةلوقو . ودافعا يف ةلوه أم ريغ هنأ

 اناف اهريغ ىلا دنسأ ام امإو هب لوعنملاوا لعافلا ىلا دنسأ ام

 زاجل باب نم وه
 1 ليوأت ىلع ةلوفو . مانعم وأ لعفلا هب دارا ركذ ام ةلوقو

 | رهاظ نم دافتسملا ىنمللا ريغ ىنعم لبو ىلع يا رهاظلا ريغ

 . لعانلل هيف دانسالا رهاظ ناف . ةيضار ةشيع لق يف اكةرابعلا
 فصون ال ةشيعلا نال ةيضْرم يا لوعنلل هنوك ليوأت ىلع ةكلو

 موق نم وهو لوما ةغيص مفم ليس كلذكو ةيضار اهنوكب
 . لعافلا ةغيصب معقم لي وأت ىلع ةناف .ب مالم اذا يداولا هاملا معفا

 قينملا لاسو . اهيف”روهسم يا ةرهاسة ليل لوف ليبقلا انه نمو
 . لوقو . كلذ هابشإو قيتعلا يف هاملا لاس يا هامل ليسم وهو
 ' نيه دلل هيف ةعاجلا ريض مرخآ ىلا ايندلا اننايح الا يف ام |ولاقو
 . كلذ نا مداقعال#دنع هيف ليوأت الفرهدلا ءاقيب نولئافلا مو

 ع اسم ا وا ماو ع لل سس وص سم حا ص وس ل ا جس ص سبل ع اسم فسم اسوس سا

 ب ب ا تم سس سو م سس مس سس سمس سس ام سمس مم تام م



 ةاتفنب ال هرمأب ةنا ل يوأت لع ةنافااانمريمالا ىلا ءانبلا
 ريمالاو ةعانصلا لها لشفوه ذا . ةرهاظ ادب

 ىفىتتا اذاف. انمي ةسبالملا لعفلا هلا دنسأ بمبس |

 انئايح آلا يفام ولاقو وحن زاجلا نع جوخ ليوألا
 ليوأت ال ةنافرهدلا الا انككمي امو اينو توننايندلا

 زاجب سيئف هرهاظ م ظ

 مغ يظن اا ويلع لدن ةنيرق نم لوألا بالو

 وحن ةيونعم امإو هير نذاب ةتاب جرم بيلا دلبإو غ0
 ناف . ديلا نم كيوب عك اطيقلا مكيتفيالا

 ناطيشلا سفنب جارخالا مايق ةلاحضإو هبر نذاركذ
 اًببس ناطيشلإو انأكم دلبلا نوكليوأن ىلع ةنبرق
 ةنيزقلا تنتنا ناف . .هللا لمفوم يذلا جارخالل
 ةلئاق ن نا ٌرظيوا ملعب ) مل ام ةقيتحا ىلع مالكلا رح
 هرهاظ دقتعي ل

 يفاضيا يرجي وهن ربخلاب صنخيالاذه ن ا معو



 [8 دانسالا مسقل

 أ هللا قلخرفاكلا لوتكاطقف عقاولا قباطب وا .رطملا
 ظ لوقك طنف داقنعالا قباطي وا .. ضرالاو تاومسلا
 ا ريتك ايا نيالا | .رطملا باحلا لزنالهاجا
 ناف . اذك نالف َلسَف بذاكلا
 ظ ا لمان يم نال ةلوه ام ىلا ديسأ دق
 | لق رغ ه1 +يبم هن لومنل لا ديلا 0

 0 يفرط ةنيتلاو ١ يجراخم
 , ىه امريغ مارك دام دانسأو هو لفع زاجم ه تى

 أ ةبضرم ي | ةيضار ةشيعوحن رهاظلا يغلي وأت يلع ل

 / دقاميف لعفلا ىنعم ناف . خام يا منم ليسو || .
 ا ١ لعافلل "نب 0 _ أديسأ |[

 | دنسأ اماذكو» ىبكملاب ينادلا يفو لوعفملا ىلاذتسم || 00
 ظ ا .قيقملا اسبح ناكك». ةرهاس ةليلو حن نامزلا ىلا
 | فدبالوا كلذ ون و ةنيدملاريمالا ىنبوحن ببسلاو

 | دانسا فاك" ةرماظدار الف ليوأتلا نم كلذ لك

 أ



 يي .ربنملا داذشالا 1

 نأ يا هرخا ىلا نهذلا يلاخ نوكي دق بطاخلإو ةلوفو

 محلا عوفوب رلاعريغ نوكي دق ربخا هيلا ىنلب يذلا بطاخلا
 اركدم 0 دقو. نوب ناب اددرتم نوكب دقو ٠ مرو ١

 عادال ذا طخ يف ديكآفآ نع يننسا لوألا ناك ناف . هعوقو

 . ددرنلا كلذل اًمفد دك وب محلا ىّوني نا َنسسَح ينانلاوا . هيلا
 انهو. . محلا ريرقت وراكتأ ىلع اراهظتسا دك وي نا بيجو كلافلاوا

 ةاوقو ٠ اًنيع ديكلا ٠ ناك ديكاتلل ايضتفم لاحلا نكي )اذا هلالي

 نه نم لوالا عونلا ىسي يأ ريرخا ىلا لوالا 0
 ركحلا نال اًيئادتا نهذلا ياخ بطاخلا ويف ناك ام وهو ةيلبلا
 ل ٌيللاط ددراملا نال اييلط يناثلاو . ًونع الكلاب أ أدتبا دق
 0 اظوهو محلا راكنأ نم بطاخلا دنع املايراكنا كالو
 هناسصقسإو ديكاتلا مدع ىلع يا ةلثلا كه ىلع مالكلا جارخا سلو

 لاحلا رهاظ ىضتنم ىلع يارهاظلا ىضنفم ىلع اجارخا هب وجوو

 -- سو قوس

 دانسالا مسفن 1

 ىا لعنلا دانسا ينو ةيلقع ةقيقح ةنم دانملالا
 نا اماوهو. رهاظلا كي كلا دنع هل ةاوه ام يل ةانعم

 هللا هللا لزنامكححا لوتك اعيج داقنعالإو عفاولا قباطي
2 1 



 ١١ يناعملا ملع ةنينح

 ةيبارعالا ماكحالاو ماغدالاو لالعالاك هلاوحا نم كالذك سيل اع
 ةقباطملا قبب هل قلعتال ام كلذ وحنو

 و

 ىهو ناجم نمو . ..لصالا يثو ةقيقح ةنم ظنللا
 هل عضاوام كي ليعتسملا ظنللا يف ةقيقح اف. عرفلا

 معرادم اهيلعو .سرتفملا ناوين لّعتسملا ادمالاك

 اهفالخزاجلاو .ّرم اك ةقباطملا نع هيف ثدل يناعملا
 رادم هيلعو . عاجلا لجرلل ليعبلا اذا دسالاك
 هيعم ك5 قرطلا فالنخا نع هيف ثمل ناببلا ملع

 ىهربخ اف .الاشنا امإو بخ اما مالكلا ن نامعاو
 ريخ ةناف. ديل ماقوحن بذكلإو قدصلا ليدحا ام

 هاشنالإو.بذك وا قدص دق ةلئاق نوكي نا لبدحي
 قدص هلئاق ىلا بّسنيال ملط ةناف.مفوحن ةفالخ

 يف يرجو . رم اك ةقيقحلا يف يرحي اهالكو.بذكوا
 هللا دودح اوهيقاو ةولصلا تمافوحن زاجملا



 لؤالا نقلا
 يناعملا ملع
 نأ اه ةنينح

 يتلا يبرعلا ظنللا لاوحا هب فرعت ”معوه
 ةينامث يف رصخني وهو . لالا ىضتقم م ظنللا قباطي اهب

 لاوحا ينانلاو . يربخلا دانسإلا لاوحا اطوا . بوبا
 لاوحا عبارلإو . دتسملا لاوحا كلاشلإو.. هيلا دتسملا
 مافاد طفل ىلا لقا انعم
 زاجيالا نمانلاو . لصولاو لصفلا عباسلاو : ءاشنالا
 ركذتس ”ماكحا اهنم لكلو . ةاواسملاو بانطالاو

 نوخأنلإو مدنلا نم هل ةضراعلا ومالا ظنا لاوحاب دارا
 || بسحي ل تعض اغا ةعانصلا نه نال يبرعلاب ثيقو . اهوخنو
 . هيلع قبطتت ال رخأ تاحالطصا ريغ يف ٌلفاو ولها حالطصا ١

 ازارتحا لاحلا ىضنقم قياطي اهب ظنللا نوكب لاوحالا نه ديفو



 ظ فحل يالا
 | اديجت عومدلاّيانيع ٌبكستو .اوبرفل متعرادلا دعب بلطاس

 ظ نع ةيانك كلذ لعجو . عومدلاب اهلج نعوينيع دومجي نك
 ظ دعبو فس#لا نم هيفام كلذ يفو .٠ هتبحا برغب رورسلا
 ورع ضترعتي لو . ةياكلا باب يف لعتس اك يهذلا لاقتنالا

 ١ ىلع هكردا ةبوعص عم ديتعتلا قلطم تحت هلوخدا هصوصخب

 ظ تافاضالا عباتتو راركملا ةراك نمو لبق هلونب راشإو . ىدبجلا
 | لف 200 أب ارظن كاذ يف نال. محلا اذه فعض ىلا
 ظ ةحاصنلاب ٌلخي الف الو رفاننلا يف لخد دتف هب ظنللا

 ظ ةقباطملا لع ةفقوتم اهنال بْكَرملا يف الا نوكتال ةلوقو
 ١ :ةحاصنلا فالخم تاكرملا يف آلا نوكيال كلذو . لاح ضعت

 | هرخا ىلا عفاولار مالا هيلا وعدي ام وه هلوفب لاحلا يضفقم سف دقو
 1 ا صوصخم هجو ىلع يلا ىلا ين عادلا لاحنا هيضتني اموه يا

 ظ ىعدي ةراكنا ناف . هيلا قلي يذلا مهل اركنم بطاخنا ن ناك اذا

 | ىهو لوقو . لاحلا ضضئةموه ديكانلا اذهو هل مالكلا ديكاتوىلا
 ىعدي ام فالئخال فلاي لاحلا ضضتتم نا يا ورخا ىلا تفلتخم

 اهنمو فيرعتلا ىلا وعدي ام اهنم ناف . مالكلا تاماقم نم هيلا

 هعضاوم يف هيلع فنتس ام كلذ ريغو ريكتنلا ىلاوعدي ام
 -المسوهوعبسل

 ىلا ف هدد

| 

 ا

 00 و -

2 0 : 
 | اهتمو ميرعن د ام اهنم ناف . مالحلا تاماقم ن

 ظ .١ مي كا نا لب 7 ّ
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 ةَدقف ري

 أ اس نا هتادرفم يف ةحاصنلا ط هرش ءاقيتسا دعب بكرملا مالكلا يف
 ظ ناف ابعصم هوبلاط ىأر رعاشلا ٍلوق يف اك بيكرتلا فعض نم
 اا داراَوقو" ةبنرو اضف رخأتم ىلع ر يملا دوع هيف

 ام لع دوعب نا بال يملا نال حو عنو ل لوقو ركذلا

 ظ .ىوفتلل برفاوه لول دعاوحن ىنمم وا.ةتبرض ديز وحن اظفل ركذ
 . لدبلا يا لمعلا ىنمم نم موهئلار دصملا ىلع لئاع ويف رومضاا ناف
 ىلع دئاع هيف ريمضلا ناف دحا هللا وه لقوحن اًمحوا :زيرقأ |

 ظ 1 ِف كل دحا هللا وه ناشلا يا نهذلا يف رّرفْخلا ن اهلا |

 , الا ةاغلا دبع تتهُأسا كلذ لكن ةلثسملا تلَخ ناف .ر لا

 ظ رابثعاب يا اهضءب عم تافككلا رفانت نم ةلوقو . ةروصحم لئاسم يف ||
 ١ كك يع تليد قزم طبل يلع تايم عماماضنا
 نم فوذحم ادنبم نعواربألا نع ةيربخاب عوفرمرفقو . لجر
 | اهارفانغإو . عفرلاب ديا ولي زيكا يف !؟ ةغوطنلا ةفصلا بأي

 ظ لك تناك نإو هيف تالكلا كه عاتجاب يفانلارطشلا يف لصح

 | ظفللا ةهج نم ناك ام ليثي دينعفاو . اهسفت يف ةهصفاهم ةدحلو
 رام يت دمف س ياو كد و تح

 ظ
 ا 0 او يذلا ءاه اذه عربا لف دحا

 ليوطرظنو ديدش رضعبألا ةنم حرقت ال كلذ ناريغ . هنخا

 زك ىنعملا ةهج نم ناك امو . بيكرتلا شيوشت نم هيفامل
 ا



 غ7 ةمدنغم

 عم قالظالا كلذكو . فب ؛رعنلا ماقم نيابي ريكشلا

 ىلا فذها عم ركذلإو ريخأتلا عم مدقنلاو دييقنلا

 ا هاش ناةللعتس ام كلذ ريغ

 ريغ وسفن خي _هزابثعاب درنملا ظفللا يف يا دزفملا يف ةلوق

 لقث فو رح ار فانتب دارملاو . ظانلالا نم هب نرتفي ام ىلأ روظنم
 يف تارّرشتسملإو .اهب قطنلا رسعتي ثيحب نامنللا ىلع اهعاننجا
 ةكاسلا نيشلا عوقو اهيف رفادنلا هجوو. تالوففلا ىتعب تيلا

 هللا جرس موق نموه ليقف جّرسملا يف فالخإو. يازلاو ءاتلا نيب
 كذلاف ءخحرملا 7 دارملا ليفي ةنسحو :س يا ةهجو

 ظ 0 ,رغ كلذ 3 ناعمللاو يزل 3 جاراشاك )قو ءأوتسالاو

 ١ ةنع ربع يذلا فنالا ةنص يف امسالو لاعتسالا يف يوتا را
 انف بوصخملا ىلع فطفلاب اهلي امو ةلقم يف بصنلاو . نيرا
 ىن4ي الف للجالا انإو ٠ الفم (ًضاو تدبا نامزا ِهلوق ف كلذ

 ناكف هل :غّوسمال ثيح ماغدالا كنب سنايثلا ةنلاخم نم هيفام
 هيف ام ىنخيالو بذملا هاما ضلاب خافنلاو . لجالا لوقب نا ةفح

 ةحاصنلا طرش نايا هرخآ ىلا هتادرفم ةحادق دعب ةلوفو
 1162121111222 ممم عا



 ةمدقم 1

 هنا مهضعب لاق تح ونلأت فيس ثرفان تيب رجع ناف

 لرمو. ةيلإوتم تاّرم ثلث ةلوقي نأ ”دحا ده

 هبزاق هوبا 7 هما وبا ب را ا

 ظ هما وبا اكرم الا ةبزاقي يح سانلا يف ةلثم سبل يا

 هلوقك

 ' ريغ ةشّوشم ةتزابع ناف . هنخا نبا نع ةيانك ةوبا
 ا راركتلا ةرثك نمو ليق .ةتم دارملا لع ةلالذلا ةرهاظ

 ارصن ٌرصن ُرَضن اي لئاش ارطس َنْرط راطسإو يف
 . هلوقك تاقاضالا عبانت نمو
 ممم و داعس نم أرب تأ يبجسا لدنجلا ةموح عرج ةماح

 30 بكرملا يق الأ نوكتالق ةغالبلا اما

 لكق.هيحاصف عم لاحا ىضتتمل اًنباطم مالكلا نوكي
 ىعدي ام وه لاحلا ىضنقمو .سكعبالو“ ميصخ غيب
 هيبس اكركملا باطخ يف ديكاتلاك مفاولار الا هيلا
 ظ



 ميغ نم ةتمالس شو . درفملا يف امإ ةحاضنلا

 ظ هلوق يف تارّرشتسملاك فورا
 ظ لّسرموىنثم يف صاقعلا لضت ىلملا ىلا ثارزشنسم ةرئادغ

 يايا : 0 0 نمو

 لوف 0 . للجالاك يللا ا نمو

 ىلزالا ميدقلا درفلا دحاولا ٍللجالا لعلا هلل دولا

 ظ هلوق ب جاقنلاك عمسلا يف ةهاركلا نم

 دوم تاق نم برشإورمخملا عد . يل لاق الا عركي نم قححإو
 ةحاصف-ادسب.ةنمالب ىو . كرما ةبامإو

 ظ :هلزتك فيلا نه ومما درا

 - يصعب ٌنودنملا دعاسول داكو اورعذ اًبتصم هويلاط ىأرال
 ظ افلركذلا لبق هيفرامضالل ”فيخ تيبلاردص ناف

 ظ تانلكلا رفانت نمو .وحنلا ع يفرّرتلاك أكحو ىفعمو

 ظ هلو ك اهضعب عم
 0 8 : مال ريو م.

 8 ع ميسم مد ها سلس -2-2-23-< ربق برحربق برق سلو رفق نالإ برح ربقو



 لذ نع عيش 2 سلو . ىنحملاو ظنللا رابنعاب
 ظ لعتس اك جراخ ضرع ةئالربخ 0

 ا ىلا لكما ؛ ةيري يذلا ىندلا لاصيا يا دارملا ةيدأت ةوق
 د نا وه يونمملا ديفعللاو . بإوصلا قيرطب عماسلا نهذ
 ١ ّيونعملاب هديقو . دارملا ىنعملا مات ىلع ةلالدلا مضإو ريغ مالكلا
 || ةلوقو ٠ ليبلا انه نرم سيل ةناف "ظفللا دينعيلا نع اًرارتحا

 ظ لك لمي نأب ليصفملا ةدارا دنع يا ليصفنلا يف قّلطيو
 | ظفلل ةضراملا رومالا يا ةيظنللا رومالا ةلوقو . هلدح ىلع ٍدحإو

 | نو رخأللاو ميدقنلاو فذحلإو ركذلاك لاحلا ضنتنل اقيبطت
 اه دروت يتلا ةفلئخلا قرطلا ةّيونمملا رومالاب دارلاو . كلذ ||

 نا يا كرتشي ثلاثلإو ةلوقو. اهوحنو ةراعتسالاو هيبشتلاك يناعملا

 ةضعب و ايونعم ةضعب نوكيف ةيونعاو ةيظنللا نيب كرتشي عي دبلا
 مالكا نايا هرخآ ىلا نينوالا بسحب مالكلاو ةلوقو . 3
 رظنلا نال ظفللا يح نم ”رهصف هنا لافي نايل ينال ر انعاب
 ظفللا كيح نم خيلب و . ىنمملا نود ظنللا درج ىلا ةحاصفلا يف
 رابعاب امإو .,نييناملا ىلإ اهيف رظني ةغالبلاهنال اعيمج ىتملاو
 داري ”يجراخ ”رما عيدبلا نال ”ؤيلبالو”يصف هنا لاقيالف عيدبلا

 أ هللا هاش نا كلذ لكل يصنت ىلع فتتسو . ريغال الكلأ نحت ب

 اسما

1 
 أ

 ||| سس سيسبب يبييبي| ا

 اننميييتللا سس سس لي يحيي يحيي سبيس ص ص سصسبي ب -سببإيإ-(هاهيبصسسيسسسبساا



 ةم ذقم

 ' ظافلالا ةينبا ينرظنلل فرصلا عضو ال نارعا

 .نايبلا عضو اهم بكرت ام بارعا يف رظننلل وحلو
 أم لوالا.نونف ةثالثوهو.بيكرتلا اذهرما ينرظنلل
 ورحم يلانلاو . دارملا ةيدأت يف |طخلا نع هب زّرتح

 0 لي

 يناعملا لع لوالا ىلع ليصفنلا يف قلطيو . مالكلا
 9 عيدبلا لع ثلانلا ىلعو . نايبلا لع يناثلا ىلعو

 ملح ةئاثلا ىلعو . ةغالبلا لع تيلّرألا ىلع لامجالا
 1 ةيظنللا روغلاب ولع لدا | .نأيل

 يو ول نا رابعا 7 نيل 8 2 مب مالكأإو
 ىلا هم اح و هس هو ع هس هس سر
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 ٠ ناييبلا هلعو . ناسنالا ىلخ يذلا هلل دحملا .
 هئايلوأو رايخالا هئاينا ىلع . مالسلاو ةولصلا منأو

 نايبلا لع يف اهعضو ةلاسر هذهف دعب اما . ماركلا .
 تايناد ىلع اهيف اًرصنتم راما دع اني

 هللا كاش ام هذخأا ابيرقث ٌنفلا اذه نم فوطقلا

 . قيفونلا يف لوؤسملا هللإو

 يا قيرطلا

 لولا منو

 تقف



 |! ؟ ١ ةنس تورإب يف ناكريمالا ةعبطم لسا
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 + .ةهويأو هم زج هم. ١ هرج هووع همام دس م ةياعنم + يب. نط تدعيم دو دوعلا
1 71 1 

 7 : 5 59 هس ييصضتي نسوا
 تسيب سيسر 0 رم ميسوحر رو 9 4 نما
 6 3 م ها / 4 7 20 ميا

 24 م حلا ب رسل حي هل اهب بلا اه. بدل ا 4 وعلا ل
 : .قابشيب م كس ب > نيل مبوب نست ينوب + ف ب

 15 سر اقوي سو وسحا و كج دع جمس هس ببواينج يل + + ٠١ هروب و قير لا
 ا“ بقل |



 اهماكحإو رعشلا تاييا يف . عبارلا لصنلا
 رييغتلا نم ازجالا قحلل ام يف . يناثلا بابلا

 هماكحإو رريغتلا اذه عإونا يف . لّوالا لصفلا
 فاحزلا يف . ينائلا لصنلا
 ةلملا يف . ثلانلا لصفلا

 رييغنلا انه نطاوم يف . عبارلا لصفلا
 اهءاكحإو رعشلا رجا يف . ثلانلا بابلا

 امئافلعتمو رجالا هذه ءانب يف . لولا لصفلا
 اهليعفتو ةجزتملارجبالا يف . يناثلا لصفلا
 ةيعابسلار جتالا يف . ثلاثلا لصفلا

 نييساؤملا نيرججلا يف .عبارلا لصنلا
 ءازجالا هذه ىتحاللا رييغنلا يف . سماخملا لصفلا

 ماكو فاول يف . ةفاخ
 اهيعاونإو ةيفاقلا ةقيقح يف لصف
 ةيفأنلا ءازجا يف لصف
 ةيفاقلا ءازجا مح يف:لصف



 ةزئادلا ةطنن

 عماجارابثعاب ةراعتسالا

 راعتسملا ظفللا رابنعاب ةراعتسالا

 اهب لصت, ام رابثعاب: ةراعتسالا
 نيقرطلا نم ركذي امرابنعاب ةراعتسالا
 بكرملازاجلا
 ليغمتلاو ةراعتسالا نسح طئارش

 ةياكلا باب

 ةيانكلا ةقيفح
 ةيانكلا ماسقأ

 عيدبلا نف

 عيدبلا خم
 ّيونعملا عيدبلا باب

 ينغللا عيدبلا باب

 ةرئادلا ةطقن سرمف

 ةنم فل أتي امو رعشلاو ضورعلا ةقيفح يف . لوالا بابلا
 هئارجإو زعشلإو ضورعلا ةيهام يف . لوالا لصفلا
 اهيلي امو بابسالا يف . يتافلا لصفلا
 ءازجالا ماكحا يف . ثملانلا لصفلا



 بانطالا

 نايبلا ْنف
 000 نايلارعةنيخ

 هيبشتلا باب
 ةتاقلعتمو بابلا اذه ةقينح

 هيبشنلا افرط
 هبيشتلا هجو
 هيبشتلا ةادا

 هيفرط رابنعاب هيبشنلا

 ههيجو رابثعأب هيبشتلا

 هنادارابنعاب هيبشنلا

 هيبشتلا نم دوصنملا ضرغلا
 زاجملا باب

 ةماكحاو باميلا اذه ميسقل

 لسرملازاجلا ماكحا
 ةراعتسالا ماكحا

 عماجلاو نيفرطلا ماكحا

 نيفرطلا رابثعاب ةراعتسالا



 مسلسل

 3 ةيدفلو دنمملا ريخأت ظ
 لعفلا تانلغتمأكاب ظ

 3 لوعنملاو لعنلا ماكحا

 | 6 ةتالومعمو لعفلا بيترت ظ

 رصقلا باب |
 3 ةماكحإو رصفلا ةقيقح

 | ةناودإو رصقلاقرط 2
 ظ ءاشنالا باب

 ظ ه1 ءاشنالا م ظ

 ظ 61/ ةتاودإو بلطلا عإونا ظ

 ظ لصولاو لصفلا باب .
 ذب لسدولاو لصفلا ةقيقح ظ

 ضع لصولاو لصفلا ماكحا

 3 لصفلا نطاوم ٠ ظ
 يا لصولا نطإوم

 ظ ةأواسملاو بانطالاو زاجيالا باب

 ظ 7 ةاواسملاو بانطالاو زاجيالا ةنيفح

 | / ةاواسملا |



 ةمدقم

 ينأمملا ملع ةقيفح

 دانالا ماكحا

 ةركذو هيلا دنسملا فذح
 هركتتو هلأ فنسللا فير ظ

 ةلصفو هيلا دنسملا عابتا ظ

 ةييغانو هلا دنسملا يدقت ظ
 ديمللا لاوحا لنْ

 ةركذو دنسملا كرت
 ةنيرعتو دنسملا ريكتت

 ةلاججاو دنسملا دارفا

 ظ
1 

 ظ 0
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